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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМАТА
Специалност „Философия” предлага програма за обучение на докторанти в
образователната и научна степен „Доктор” в научната специалност „Съвременни
философски теории”. Програмата е предназначена за магистри, които са завършили
философия, но също така и широк кръг хуманитарни специалности. В определени области
и проекции тя е подходяща и за студенти от природо-научните специалности.
Програмата цели развитие на иновативно теоретичното мислене, подплатено с богата
историкофилософска култура и теоретично обхващане на съвременни философски теории.
Използват се съвременни изследователски подходи, методи и форми на
философстване. Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната
теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по
основополагащ или приложен проблем за науката и обществената практика в съответствие
с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено обвързване на
научната теория с духовните предизвикателства на епохата.
Целта на философската колегия в ЮЗУ е да утвърди докторантурата като основна
форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на
съвременните философски теории. Акцентът при обучението на докторанти се поставя и
върху изграждането на способности за критическо философстване, оценяване и синтез на
новите глобалистки и постмодерни идеи, интерпретации и подходи във философските
изследвания. Внимание се отделя на формирането на докторантите като млади учени,
притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната
общност, както и с по-широка аудитория.
2. ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА
Целта на докторантурата по научната специалност „Съвременни философски теории”
е да бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал кадри,
които със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на
духовността в България.
Докторантите се подготвят за работа с класически и съвременни текстове. Тяхната
практика е съвременно теоретично изследване. Формирането на иновативно мислене е
основен приоритет на програмата.
Защитили докторска степен могат да се реализират в много области на съвременния
живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности,
проектна дейност и мн. др.
3. ОБЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
Спецификата на предлаганата докторска програма се състои в акцента върху
херменевтичната, феноменологичната и екзистенциалната определеност на съвременното
философско мислене. Вярно е, че за Съвременните философски теории има различни
разбирания, както и че към тях има различни подходи. Най-общо те биха могли да се
специфицират като утвърдените и евристични методи на изследване: екзистенциализъм,
персонализъм, философия на езика, философия на науката, постмодернизъм и др.
4. УСВОЕНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СЪГЛАСНО
НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
4.1 Знания (теоретически и/или фактологически)
Докторантите, завършили докторската програма по „Съвременни философски теории“
трябва да притежават систематизирани знания в областта на историко-философското
развитие и сформирането на съвременните философски теоретични модели, както и
прилагане на критичен анализ. Да са овладели методи, свърани с реализацията на научно
Име на файла:

Дата на отпечатване:
…/…/2018 г.

Версия:
1

Редакция:
1

Стр.
2 от 4

изследване по философия. Придобиване на знания на най-високо равнище в областта на
философията, както и в близки хуманитарни области, да притежават способност за
разширяване и проблематично изменяне на съществуващи знания в областта на
философията и в други близки научни области.
4.2. Умения (познавателни и/или практически)
Умение за осъществяване на интердисциплинарна методология за изследване в
областта на хуманитаристиката. Докторантите, завършили докторската програма по
„Съвременни философски теории“ трябва да умеят да осъществяват критични изследвания
и свободно да боравят с философската трансцендентално-логическа, херменевтична и
феноменологична методология. Да притежават умения за разширяване и преодоляване на
кричини проблеми в областта на проучването, както и да се развиват иновативни
теоретични решения.
4.3. Самостоятелност и отговорност
Докторантите в програмата трябва да създават и интегрират нови знания чрез
самостоятелност на изследването, както и да разширяват обхвата на философската
теоретизация чрез адаптация в актуалната проблематика. Да притежават самостоятелна
преценка за постигнатите резултати от изследваната философска проблематика. Да
притежават способност за адаптация в съвременния изследователски процес.
4.4. Компетентност за учене
Докторантите в програмата трябва да покажат капацитет за систематично
философско придобиване на знания и тяхното осмисляне и разбиране. Да показват
компетенции в разбирането за научно изследване, публикационна активност и ориентация
в съвременните библиографски и наукометрични системи.
4.5. Комуникативни и социални компетентности
Докторантите трябва да демонстрират компетенции за концептуализация и
осъществяване на проекти за нови знания, както и прилагане и разбиране на наймодерните теоретични достижения с областта на философското знание. Да притежава
езикова компетентност, която да позволява свободния обмен на теоретичен материал и
разпространение на идеи.
4.6. Професионални компетентности
Докторантите в програмата по „Съвременни философски теории“ трябва да
разбират в детайли техниките за прилагане на научно и академично изследване. Да има
компетентна преценка по сложни въпроси в областта на философията, дори и в
отсъствието на пълни данни. Да представя систематично идеите си и да извежда и
проблематизира философски концепти пред специалисти и неспециалисти в областта. Да
притежава способност да продължава изследванията си в съответната философска област
на по-сложни концептуални равнища като допринася за развитието на нови идеи и
теоретични методи.
5. СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Придобилите ОНС „доктор“ по „Съвременни философски теории“ имат следните
възможности за професионална реализация:
В системата на Министерство на образованието, младежта и науката:
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти
изследовател в структурите на висшето образование
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преподавател във висше училище;
експерт към регионалните инспекторати по образование и култура по въпросите, свързани
с хуманитарното образование и формите на неговото социално приложение;
експерт в общински отдел „Образование”;
консултант и организатор на социални и културни дейности в неправителствени и
благотворителни организации и в системата на непрекъснатото образование;
аналитичен специалист в образованието като изследовател в областта на философията и
гражданското образование.
В системата на Министерство на труда и социалната политика като:
експерт в общинските комисии за образование и култура и към общинските дирекции.
Длъжности:
По националната класификация на длъжностите и професиите в Република България (2011
г.) длъжностите, които завършилите ОНС „доктор“ по „Съвременни философски теории“
могат да заемат са:
- единична група 2310 – Преподаватели във висши училища;
- единична група 1223 – Ръководители на научноизследователска и развойна дейност;
- единична група 1345 – Ръководители в образованието;
- единична група 3435 – Други приложни специалисти в областта на изкуството и
културата.

Квалификационната характеристика е приета на заседание на Катедрения съвет на
катедра „Философия“ с Протокол № 7 / 11.05.2015 г.
Квалификационната характеристика е приета на заседание на Факултетния съвет на
Философски факултет с Протокол № 8 / 18.05.2015 г.
Квалификационната характеристика е утвърдена на заседание на Академичния
съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, с Протокол № … / … г.

Ръководител на катедра „Философия”: .....................................
/доц. д-р Георги Донев/

Декан на Философски факултет: ......................................
/проф. д-р Борис Манов/
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