ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
Философски ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА Социология
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР
проф. д-р Борислав Юруков

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
НАУЧНА ОБЛАСТ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА
КУЛТУРАТА
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА: СОЦИОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН: ДОКТОР
НИВО ПО НКР: 8
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 3 /три / или 4 /четири/ ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА / САМОСТОЯТЕЛНА
ЗАДОЧНА / ДИСТАНЦИОННА
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ХАРАКТЕРИСТИКА Е 2019
ВЪВЕДЕНА С ПЛАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ:

БЛАГОЕВГРАД, 2019 г.

Име на файла:
KH_Doktor_Sociologiq

Дата на отпечатване:
18/03/2019 г.

Версия:
1

Редакция:

Стр.
1 от 4

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМАТА
Развитието на световните процеси в социален план и динамичните промени, които
протичат във всички области на живота, поставят необходимостта от специалисти, които
имат необходимите компетентности да осмислят и анализират обществото в неговата
цялост, особености и специфики, както и да прогнозират социалните тенденции, да ги
операционализират и да показват тяхното приложение в жизнените ситуации и среда.
Докторската програма по специалност „Социология“ отговаря на потребността от
висококвалифицирани кадри, като подготвя специалисти, които да развиват и
усъвършенстват научната, културната, образователната система, внасяйки висока степен
на професионализъм и творчество в своята работа и ангажирано отношение към
действителността.
Учебната документация на специалността е съобразена с принципите на модерното
университетско образование, ориентирана е към ефективно приложение на социалното
познание, фокусирана е върху налагането на стабилност и преуспяване в обществен и
личностен план.
При подготовката на докторантите катедра Социология се стреми да създава
възможност за:
- прилагане на съвременни методи на обучение
- изграждане на умения за научно-изследователска работа
- пълноценно научно общуване с докторантите
- формиране на умения за работа в екип
- придържане към ценностите в науката
- разработване на проекти и участие в социологически изследвания
- включване в научни форуми
- приобщаване към катедрата и професионалната общност.
2. ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА
Обучението на докторантите от специалност “Социология” има за цел да подготви
специалисти с необходимата квалификация за извършване на изследователска,
аналитична, проучвателна, експертна, административна и други специализирани дейности,
свързани с обществената структура и дейностите в нея.
3. ОБЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
В подготовката на докторантите по социология се поставя акцент върху
дълбочината на познанията и умението критично да се използват знанията за
осъществяване на професионални анализи, извършване на сравнения, даване на експертни
оценки и препоръки при вземането на важни решения за процесите в обществото и в
различните институции. Специално внимание се отделя на формирането на докторантите
като учени с висока езикова и комуникационна култура. Това е необходимо с оглед на
спецификите на региона, в който се намира ЮЗУ „Неофит Рилски” и с процесите на
глобализация и задълбочаване на интеграцията на България като член на Европейския
съюз.
4. УСВОЕНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СЪГЛАСНО
НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
4.1 Знания (теоретически и/или фактологически)
- Придобилият докторска степен по социология притежава достатъчно и
задълбочени теоретични знания в ключови области на социологията;
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Има необходимите фактологични знания в областта на: история на
социологията, същността на социологията като дисциплина, различните
равнища на социологическо познание;
Владее понятийния апарат и социологическия инструментариум;
Има познания по методологичните подходи за анализ.

4.2. Умения (познавателни и/или практически)
- Прилага задълбочено и комплексно придобитите знания в своята професионална
дейност;
- Синтезира и оценява необходимата информация от различни източници;
- Планира, подготвя и провежда социологически изследвания;
- Обработва емпирична информация;
- Умее да анализира общественото мнение, нагласи и поведение на социалните
групи и индивиди;
- Може да работи с различни общности, да контактува с представители на
институции на различни равнища.
4.3. Самостоятелност и отговорност
- Ориентира се и реагира своевременно в проблемни обществени ситуации;
- Може компетентно да ги анализира и да предлага решения и реални прогнози;
- Има експертна позиция за тенденциите в българската и глобалните реалности;
- Дава комплексни оценки и препоръки при вземането на важни решения за
развитието на обществото и социалните процеси в международен, национален и
регионален контекст.
4.4. Компетентност за учене
- Умее да прилага своите знания и умения за решаване на конкретни задачи в
национална, регионална и международна среда;
- Има формирана нагласа за продължаващо учене през целия живот;
- Има мобилност и получаване на умения в нови и нестандартни ситуации;
- Има конкурентоспособност на пазара на труда в страната и в чужбина.
- Владее чужди езици, обменя информация;
4.5. Комуникативни и социални компетентности
- Може да поема отговорност в професионалната си дейност и да
проявява самостоятелно мислене;
- Притежава социални и комуникативни компетентности – умее да работи в екип;
- Формулира проблеми и предлага решения;
- Излага разбираемо възгледите си, проявява разбиране и солидарност спрямо
другите участници в процеса.
4.6. Професионални компетентности
- Може да разработи теоретичния модел, методология и инструментариум на
социологически изследвания;
- Организира и реализира теренни проучвания по различни теми, свързани с
обществената действителност;
- Познава и прилага програми за обработка на емпирична информация;
- Анализира получените от изследванията данни;
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- Дава експертни оценки за състоянието на различни процеси, явления, общности и
институции.
5. СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Образователно-квалификационната степен “Доктор” по Социология дава
възможност за:
- успешна реализация в престижни области на обществения живот като наука,
образование, комуникации, социално управление, бизнес, публична администрация,
маркетинг;
- реализация както в държавни, така и в частни институции и организации, и в
неправителствения сектор.

Квалификационната характеристика е приета на заседание на Катедрения съвет на
катедра „Социология“ с Протокол № 3 /18.03.2019 г.
Квалификационната характеристика е приета на заседание на Факултетния съвет на
Философски факултет с Протокол № 37 /2.03.2019 г.
Квалификационната характеристика е утвърдена на заседание на Академичния
съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, с Протокол № … / …………… г.
Ръководител катедра Социология:
проф. д.н. Валентина Миленкова
Декан на Философски факултет:
проф. д-р Борис Манов
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