Катедра „Приложна и институционална социология“ към Философскоисторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявява
конкурс за прием на четирима докторанти в редовна форма на обучение по област
на висше образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално
направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, докторска
програма по „Социология”
Срокът за подаване на документи е два месеца от датата на обнародване в
Държавен вестник, бр.73/17.09.2019 г. – от 17.09.2019 г. до 17.11.2019 г.
Документите се подават в Отдел „Развитие на академичния състав и
докторантури“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, каб. 123, Ректорат.
Катедрата търси мотивирани кандидати, с интерес към изследване на
социологическите проблеми в следните области:
-

Използване и социологически анализ на големи масиви данни (Big Data),
натрупвани в социалните мрежи, финансови институции, медицината,
телекомуникационни компании и др.;

-

Съвременни количествени и качествени методи на изследване в емпиричната
социология;

-

Социологически аспекти на създаването и използването на системи с
изкуствен интелект в различни области;

-

Социално изследване на енергетиката – традиционни и нови енергийни
източници, енергетика и екология, енергетика и архитектура, енергийно
поведение на домакинствата и фирмите;

-

Социални изследвания на иновациите и предприемачеството;

-

Социология на медицината и общественото здраве – проблеми на равния
достъп до здравеопазване, отказите от ваксиниране и други съвременни
терапии и др.;

-

Социология на личността: кризи на персоналната идентичност в епохата на
постмодерността;

-

Социология на труда и социалната политика: гъвкави форми на заетост;

-

Демодернизация и дезинтеграция: социални условия за упадъка на
върховенството на правото и демокрацията в страните от периферията на ЕС.

Катедрата приветства кандидати завършили бакалавърски и магистърски
програми извън социологията – в други социални, хуманитарни и педагогически науки,
в математиката и информационните технологии, общественото здраве и медицината.
При заявен интерес от страна на кандидати извън посочените области, Катедрата е
готова да отговори чрез привличане на втори научен ръководител от други научни
звена, в съответната научна област.

