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Анотация на програмата
Програмата предлага образователна и научна степен „доктор“ в област на
висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки“, професионално
направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“. Тя е
акредитирана от НАОА за периода от 27.06.2012 г. до 11.07.2018 г. с обща оценка
9,20.
Мисия на програмата
Знанията за социалния свят биват създавани посредством сложен апарат от
обекти, понятия, практики, от научни, изследователски, публични институции, от
технологии на регистриране, пресмятане, преценяване, доказване, визуализиране,
архивиране.
Елементите на този апарат днес се изменят и заменят все по-ускорено. В
резултат на това знанието за социалния свят остарява все по-бързо.
Университетските програми днес често предлагат остарели знания. Студентите,
които овладеят тези знания, могат да анализират социалното минало. Но те не
могат да анализират своята съвременност.
За разлика от това, мисията на докторската програма по социология на ПУ
„Паисий Хилендарски“ е да изгради у докторантите знания и умения да изследват и
проблематизират социалния свят в неговото съвременно състояние. С оглед на това
през изтеклия акредитационен период бяха предприети мерки за последователно и
гъвкаво актуализиране на знанията, предлагани в рамките на програмата, за
изграждане на умения за самостоятелна изследователска работа, за разширяване
на възможностите за участие в проекти, научни форуми и програми за научен обмен,
както и за осигуряване на обратна връзка с докторантите, с потенциални
работодатели и представители на гражданското общество.
Програмата се състои от два модула. Модул „Социология и науки за човека“ е
фокусиран върху съвременните форми на социално страдание и върху актуалните
режими на управление на социалния живот. Модул „Приложна и институционална
социология“ е фокусиран върху социологията на иновациите и свързаните с тях
актуални трансформации на социалната и институционалната среда.
Структура на програмата
Програмата предлага обучение в два профила, „Социология и науки за човека“
и „Приложна и институционална социология“. Обучението по тях се осъществява от
едноименните катедри. Всеки от профилите предлага специализирана учебна
програма, интегрирана в докторантското училище на Философско-историческия
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Научноизследователската работа в рамките
на профил „Социология и науки за човека“ е съсредоточена в Лабораторията за
експериментална хуманитаристика и асоциирана с изследователските институти,
формиращи Академична ризома „Критика и хуманизъм“. Научноизследователската
работа в рамките на профил „Приложна и институционална социология“ е
интегрирана към Изследователския център „Наука, технологии, иновации“.

Анотация на профил „Социология и науки за човека“
От 90-те години на миналия век ние живеем в общество на неизчислими
рискове: на икономика, която застрашава екологията, на политика, която не успява
да помогне на тази икономика да реши проблемите си, на бедност, която застрашава
не толкова лишените от собственост, колкото „излишните за обществото", на
биотехнологии, които едновременно ни обнадеждават и плашат, на една нова
несигурност, дължаща се на експанзията на тероризма. Изправени сме пред
проблеми, връхлетели ни след дълбоката криза на „социалната държава": съвсем
нови социални страдания и форми на лична несигурност, трудови конфликти,
дължащи се на оформянето на всички социални отношения по модела на пазара,
нови форми на съпротива срещу глобалния капитализъм, всекидневна
психопатология на „излишните за обществото", очертаваща се промяна в
клиничните практики, предизвикана от нуждата психиатрията и психоанализата да
бъдат основани върху една социоанализа.
„Социология и науки за човека“ е интердисциплинарна докторска програма. Тя
е обвързана с мисията на едноименната Катедра, насочена към обновяване както на
социологията – чрез акцент върху полето „биополитика, екополитика и несигурност”,
така и на науките за човека – чрез развиване на областта „социоанализа,
психоанализа и междучовешки отношение”. Ако бъдат затворени в границите на
конвенционалните научни дисциплини, ако бъдат лишени от интердисциплинарно
измерение, изследванията на съвременния свят не биха могли да бъдат нито
разбиращи, нито критични. Те биха се оказали сведени до измерване, което трудно
би могло да регистрира или обясни дълбоките преобразования, пред които сме
изправени, а също така и да проблематизира условията за самата статистизация на
модерните общества.
Интердисциплинарният профил на докторската програма има за цел да
подготви докторантите да изследват критично и разбиращо социалните отношения и
социалното формиране на личността. Тя ще им позволи от една страна да познават
начините, по които понятията на съвременните социални науки са вкоренени в
науките за човека, както и разкритите от хуманитарните науки възможности за
тяхното проблематизиране, преработване или употреба. От друга страна
програмата ще изгради у докторантите знания за социалните измерения на
хуманитарните понятия, умения за критически анализ на ефектите им в конкретни
социални контексти. Наред с това докторантите ще могат да овладеят някои от найактуалните методи в областта на социалните изследвания, включително
дискурсивен анализ, етнометодология, анализ на разговора, социоанализа.
Изследователският компонент на програмата ще създаде у докторантите умения да
разработват и провеждат собствени изследвания, да анализират критично
надеждността и обосноваността на чужди социологически, социално-психологически
и демоскопски изследвания. Докторантите ще могат да се включат в работата на
лабораторията за експериментална хуманитаристика към ризома „Критика и
хуманизъм“, която ще им осигури достъп до широк спектър от изследователски
проекти в областта на социалните и хуманитарните науки, както и възможности да
продължат изследователската си работа като постдокторанти, след успешното
приключване на своята докторантура.
Целта на докторската програма е да подготви специалисти в областта на
социологията и граничните полета с науките за човека, способни да анализират
критически актуалните социални процеси. Тя ще осигури гъвкава квалификация на
докторантите, гарантираща им успешна реализация както в науката и
образованието, така и във всички професии, предполагащи експертно оценяване на
социални рискове или на социалните ефекти на публични политики, консултиране на

граждански организации или движения, аналитична, социо-терапевтична или
социална работа по отношение на съвременните форми на социално страдания.
Успешното завършване на програмата ще гарантира компетентността на
докторантите в социологията, социологията на здравеопазването, клиничната
социология, социологията на екополитиката, производствената социология и
социалната антропология.
Анотация на профил „Приложна и институционална социология“
Област, профил и мисия
В съзвучие с мисията и стратегията на ПУ Паисий Хилендарски и Философскоисторически факултет, докторската програма предлага висококачествено обучение с
иновативни подходи по отношение на актуалните на съвремието (https://uniplovdiv.bg/pages/index/215/;
https://logos.uni-plovdiv.net/en/misia;
https://logos.uniplovdiv.net/en/strategia). Тя е разработена в съответствие с най-новите тенденции в
социалните науки за скъсяване на дистанцията между отделните социални науки и
за разчупване на границите между «нормативните» и «разбиращи» социални науки.
Нещо повече, тя е «отворена» към активен диалог с естествените и инженерни
науки, както в рамките на Пловдивски университет и страната, така и с
международни научни центрове от чужбина.
Докторската програма по Социология стъпва на традициите от обучението по
Социология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Създадена през 1994
г. в Пловдивски университет, през последните над 20 години специалност
социология се утвърди като водеща в това направление за страната, като в нея са
се дипломирали над 800 студенти (бакалаври, магистри, доктори). Още със
създаването си специалност Социология има силен интердисциплинарен уклон –
през първите 10-15 години сътрудничеството е преимуществено със специалностите
от направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата и другите
направления от хуманитаристиката (като Философия, История и Филология), но от
последните 10 години насам има трайни и продуктивни колаборации с Юридически
факултет, Факултет по физика и инженерни науки, Факултет Икономически и
социални науки, Биологически факултет, Педагогически факултет.
Едно от големите предизвикателства пред съвременното късномодерно,
световно рисково общество (Улрих Бек), е необходимостта от „реасемблиране“ на
неговата социална тъкан – предефиниране на социалните структури и институции,
реконструиране на публичната му сфера и рекомпозиране на онтологичния статус на
индивидите и социалните групи в координатната му система. Именно върху
разбирането, анализа и управлението на тези дълбоки и трансформационни
процеси е съсредоточена докторската програма по Социология (профил Приложна и
институционална социология).
Цели на програмата
Цел на докторската програма (профил Приложна и институционална
социология) е да подготви високоспециализирани кадри, които, със своята
интердисциплинарна подготовка и компетенции, да изучават, анализират и
управляват динамично променящите се социални структури и институционална
среда. Тя се стреми да отговори както на драматичните промени, които настъпват в
модерната европейска цивилизация и нейната тъкан, така също и предлага
адекватен поглед към проблемите на българската социална структура. Със своя
широкопрофилен облик програмата предлага набор от възможности, в които
докторантите да специализират: в областта на изследванията на икономиката на

знанието (наука, технологии, иновации и предпримачество), енвайрменталните
изследвания (екология, икономика и социална политика), изследванията на
институционалната и публична среда, гражданското общество, политиката и
правото.
Докторската програма е разработена в съответствие с най-новите тенденции в
социалните науки за скъсяване на дистанциите между „нормативните“ и „разбиращи“
социални науки. Тя изгражда високи компетенции за разбиране на структурата и
институционалната тъкан на съвременното общество, следвайки световните
тенденции в опитите за «хуманизиране» на институциите от една страна, но и за
«въоръжаване» на гражданите и социалните групи с необходимите за компетентно
поведение и управление на публична среда инструменти, излизайки отвъд
фалшивите опозиции на обективизма и субективизма, на нормативизма и
волунтаризма. Програмата се стреми да изгради чувствителност, мощен капацитет
за изучаване и управление на съвременните комплексни общества, без да
пренебрегва нито «прагматичния» институционален подход към късномодерните
общества, нито «рефлексивния» поглед към техните условия за възможност и
тяхната социална произведеност.
Професионална квалификация
Социолог
Равнище на квалификация
ОНС ‘доктор’
Специфични изисквания за достъп (прием)
Приемът се основава върху резултатите от писмен и устен изпит по
специалността и чужд език.
Ред за признаване на предходно обучение
Стандартен административен ред.
Квалификационни изисквания и правила за квалификация
За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях ...
кредита от задължителни дисциплини, ... кредита от избираеми дисциплини, ...
кредита от факултативни дисциплини и ... за държавен изпит.
Профил на програмата
Профил „Социология и науки за човека“
Обучението в програмата се състои от 3 модула, които носят на докторантите
общо 38 кредита.
Първият модул, носещ 6 кредита, включва курсове по чужд език и академично
писане,общи за всички докторанти от факултета.
Вторият модул включва 3 задължителни и 2 избираеми дисциплини, които
носят общо 23 кредита. Задължителните дисциплини имат за цел да запознаят
докторантите с някои от най-актуалните качествени методи за анализ –
социоанализа, некласически дискурсивен анализ, етнометодология и анализ на
разговора.

Третият модул включва 3 факултативни дисциплини, които докторантите
избират от общо 9 възможни. Всяка от дисциплините носи по 3 кредита, общо
модулът носи 9 кредита. Програмата от факултативни дисциплини е съставена така,
че да позволи гъвкава специализация на докторантите в областта на
социоанализата, биополитиката и екополитиката, която да им позволява да
формират свободно собствен изследователски профил и същевременно да
изгражда у тях необходимите изследователски и научни компетенции.
За да бъде отчетена работата на докторантите, която не е обхваната в
курсовете на докторантското училище, в програмата са предвидени също 7 кредита
за успешното полагане на докторантски минимум по специалността, 10 кредита
годишно за работа по дисертацията за първите 2 години, 15 кредита при
отчисляване с право на защита през третата година или общо 42 кредита.
С цел да бъде стимулирана изследователската активност на докторантите са
предвидени също 10 кредита за всяка година на участие в Докторантската
лаборатория по експериментална хуманитаристика и 5 кредита за успешна защита
на проект към лабораторията. Докторантите ще получават също 10 кредита за всяко
участие в проект на Академична ризома „Критика и хуманизъм“ или друг
изследователски проект, но не повече от 30 кредита.
Изследователската активност докторантите, които не успеят да защитят проект
в лабораторията или не успеят да демонстрират изследователска компетентност на
ниво, необходимо за включването в нейната работа, ще бъде стимулирана чрез
признаването на 4-8 кредита за доклад, в зависимост от авторитета на форума и 510 кредита за статия, в зависимост от авторитета на научното издание. Такива
кредити ще могат да получава също и докторантите, интегрирани в лабораторията.
За успешното завършване на програмата докторантите трябва да наберат от
полагането на докторантски минимум, работа по дисертацията, участие в
докторантската лаборатория, в изследователски проекти, в научни форуми и
публикации, общо поне 95 кредита.
Тъй като програмата се стреми да даде възможност на докторантите да
натрупат също и преподавателски и експертен опит, ангажирането им с
преподавателска и експертна дейност ще носи по 10 кредита за водене на
семинарни занятия на семестър за една дисциплина и по 2 кредита за експертно
участие. Приносът им за научния живот на обучаващата катедра ще бъде отразяван
с признаването на 5 кредита за всяко участие в институционална инициатива,
например организация на научен форум или публично събитие.
Общо за успешното завършване на програмата ще са необходими 180 кредита.
Профил „Приложна и институционална социология“
През първата година обучението на докторантите в програмите се води по общ
учебен план. Първият семестър включва 4 задължителни дисциплини – един курс,
специфичен за съответната програма и три общи дисциплини. Те са
Философия и теория на социалното познание; Критическо четене и анализ на
научен текст; Чужд език, Академично писане. Целта на това обучение е да се
гарантира усвояването на необходим минимум от ключови за направлението
философски и методологичеки знания и умения, които да изградят у докторантите
способност за критично и рефлексивно отношение към теорията и емпиричните
данни, както и да улеснят тяхното адекватно общуване с учени от други научни

области. В края на първата година от обучението докторантът полага обобщаващ
изпит (докторантски минимум) по предварително подготвен конспект.
Предвидените в учебния план избираеми курсове и съответно положени
изпити са специфични за всеки докторант съобразно темата на дисертацията
му; те могат да бъдат проведени както в Пловдивския университет, така и в други
висши училища у нас и в чужбина, с които ПУ “Паисий Хилендарски” и
Философско-исторически факултет имат съответни договорености.
Важен елемент от обучението на докторантите в задължителното им
участие във функциониращия постоянен докторантски семинар. В него те имат
възможност да представят резултатите от своята изследователска работа и да
рецензират такива на свои колеги (което носи съответните кредити), а също да
слушат лекции на водещи учени и да участват в дискусии по важни теоретични и
методологически теми.
Учебният план регламентира и начина на присвояване на кредити за
резултатите от изследователската дейност на докторантите през втората и третата
година на обучението – работа по раздели на дисертацията, доклади на научни
форуми, научни публикации, участие в научноизследователски и приложни проекти,
както и друга информационна и логистична дейност в науката.
Основни резултати от обучението
Професионални компетенции, придобивани след успешна защита на
докторска дисертация
Профил „Социология и науки за човека“
Интердисциплинарният профил на докторската програма има за цел да
подготви докторантите да изследват критично и разбиращо социалните отношения и
социалното формиране на личността. Тя ще им позволи от една страна да познават
начините, по които понятията на съвременните социални науки са вкоренени в
науките за човека, както и разкритите от философията, психологията, критическата
теория възможности за тяхното проблематизиране, преработване или употреба. От
друга страна програмата ще изгради у докторантите знания за социалните
измерения на хуманитарните понятия, умения за критически анализ на ефектите им
в конкретни социални контексти. Наред с това докторантите ще могат да овладеят
някои от най-актуалните методи в областта на социалните изследвания,
включително дискурсивен анализ, етнометодология, анализ на разговора,
социоанализа. Изследователският компонент на програмата ще създаде у
докторантите умения да разработват и провеждат собствени изследвания, да
анализират критично надеждността и обосноваността на чужди социологически,
социално-психологически и демоскопски изследвания. Докторантите ще могат да се
включат в работата на лабораторията за експериментална хуманитаристика към
Академична ризома „Критика и хуманизъм“, която ще им осигури достъп до широк
спектър от изследователски проекти в областта на социалните и хуманитарните
науки, както и възможности да продължат изследователската си работа като
постдокторанти, след успешното приключване на своята докторантура.
Профил „Приложна и институционална социология“

Професионалните компетенции, които докторантите ще придобият със
завършването на обучението си и защитата на дисертационния труд отговарят,
както на високите научни стандарти, така и на изискванията за
високоспециализирани, но интегрални, специалисти и експерти в управлението на
институциите, публичната среда, организационното управление и др. сфери на
обществения живот. При завършване на програмата докторантите умеят:
 да се ориентират, анализират и управляват институционалната структура на
съвременното общество;
 да разработват научно-изследователски и приложни проекти в различни
области на компетентност;
 да прилагат проактивен подход при съставяне и реализиране на политики и
стратегии в социално-правните сфери.
 да утвърждават ценностите и интелектуалния авторитет на социалните
науки като едно от ядрата на европейската цивилизация.
Професионален профил на завършилите с примери
Получавана професионална квалификация в резултат на обучението по
програмата
Профил „Социология и науки за човека“
Целта на докторската програма е да подготви специалисти в областта на
социологията и граничните полета с науките за човека, способни да анализират
критически актуалните социални процеси. Тя ще осигури гъвкава квалификация на
докторантите, гарантираща им успешна реализация както в науката и
образованието, така и във всички професии, предполагащи експертно оценяване на
социални рискове или на социалните ефекти на публични политики, консултиране на
граждански организации или движения, аналитична, социо-терапевтична или
социална работа по отношение на съвременните форми на социално страдания.
Успешното завършване на програмата ще гарантира компетентността на
докторантите в професии като социологията, социологията на здравеопазването,
клиничната социология, социологията на екополитиката, производствената
социология и социалната антропология, включени или очакващи включване в
Националния класификатор на професиите и длъжностите, поддържан от
Министерството на труда и социалната политика.
Профил „Приложна и институционална социология“
Интердисциплинарният характер на докторската програма по Социология
(профил „Приложна и институционална социология“) спомага за интегралния обхват
на предлаганата подготовка, както и за широкия обсег в професионалното
ориентиране на завършилите я. Програмата изгражда компетенции, неограничени
нито само до „умозрителен“ анализ на социалните процеси, нито до умения за
съставяне на „бюрократични“ рецепти, а именно рефлексивното разбиране,
съчетаване и упражняване на двата подхода в единни стратегии и политики.

Следвайки тази идейна рамка (операционализирана в индивидуалните планове и
обучението на докторантите), програмата изгражда компетентности и квалификация
за високоспециализирани експерти, които могат да работят в:


в научните центрове
преподаватели;



в публичната сфера – като експерти в институциите на местната и централна
власт
(министерства,
държавни
агенции,
инспекторати,
общинска
администрация и др.);



в икономиката, корпоративната политика и сферата на предприемачеството –
като експерти по иновационни политики и управление;



в гражданския сектор и НПО– като експерти по публични политики и
граждански инициативи; като медиатори по граждански спорове и конфликти;
като анализатори и консултанти по социални обосновки и оценки;



в медиите – като експерти и анализатори;



научните и образователни
институционалната среда.

и

висшите

училища

институции

–

като

като

изследователи

изследователи

и

на

Професионални компетенции след успешна защита на докторска дисертация
Професионалните компетенции, които докторантите ще придобият със
завършването на обучението си и защитата на дисертационния труд отговарят,
както на високите научни стандарти, така и на изискванията за високо
специализирани, но интегрални, специалисти и експерти в управлението на
институциите, публичната среда, организационното управление и др. сфери на
обществения живот. При завършване на програмата докторантите умеят:
 да се ориентират, анализират и управляват институционалната структура на
съвременното общество;
 да разработват научно-изследователски и приложни проекти в различни
области на компетентност;
 да прилагат проактивен подход при съставяне и реализиране на политики и
стратегии в социално-правните сфери.
 да утвърждават ценностите и интелектуалния авторитет на социалните
науки като едно от ядрата на европейската цивилизация.
Възможности за продължаване на обучението
Докторантите могат да продължат обучението с в постдокторантските програми
на изследователските институти, формиращи Академична ризома „Критика и
хуманизъм“, както и в други български и европейски постдокторантски програми
в областта на социалните науки.
Диаграма на структурата на курсовете с кредити
Легенда
Аудиторни часове в семестъра/триместъра: АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С
– за семинарни (упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и други
часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.).

Извънаудиторни часове в семестъра/триместъра: ИО – общ брой, Сп – за
самостоятелна работа/подготовка, и др..
К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със стойности И – изпит, Т – текуща
оценка. З – заверка, П – продължава следващ семестър/триместър)
Код по ECTS – вж. поле 2. в ECTS макета на учебен курс.
Аудиторни
Извънаудит.
К
АО Л С Лб Кл Х ИО Сп ...
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
I. Образователна дейност
Задължителни курсове за докторската програма
1
Академично писане
30 0 30
90
120 3
2
Чужд език
30 0 30
90
120 3
Общо за I-ва година
60
60
180
240 6
Общо за целия курс на обучение:
60
60
180
240 6
Форма на дипломиране:
Държавен изпит по специалността
или защита на дипломна работа
Общ брой кредити:
6
№

Код по
ECTS
2

Учебен курс/дисциплина

Фи
14
И
И

Профил „Социология и науки за човека“
Студентите избират 2 общо избираеми учебни дисциплини и 3 факултативни учебни
дисциплини
Задължителни курсове за профила
Теория на практическата
1
30 30 0
120
150 5
И
логика
Етнометодология и анализ на
2
30 30 0
120
150 5
И
разговора
Некласически дискурсивен
3
30 30 0
120
150 5
И
анализ
Докторантски минимум по
210
7
И
специалността
Общи избираеми курсове за профил "Социология и науки за човека"
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

Социоанализа
Деконструкция
Биополитика

30 30 0
30 30 0
30 30 0
Факултативни дисциплини
Психоанализа
30 30 0
Екополитика
30 30 0
Анатомополитика на тялото
30 30 0
Социология на неравенството
30 30 0
и социалните стратификации
Демография за социолози
30 30 0
Курс
от
програмата
на
30 30 0
докторантското училище
Курс
от
програмата
на
„Социология
на
правото, 30 30 0
икономиката и иновациите“
Общо,
включително
300 240 60
задължителните курсове за

90
90
90

120
120
120

4
4
4

И
И
И

60
60
60

90
90
90

3
3
3

И
И
И

60

90

3

И

60

90

3

И

60

90

3

И

60

90

3

И

900

210 1410 45

докторската програма
Профил „Приложна институционална социология“
Задължителни курсове за профила
1
2
3
4
5
6
7

Философия и теория на
30 30 0
социалното познание
Критическо четене и анализ на
30 30 0
научен текст
Съвременни
тенденции
в
социологическата
наука/ 30 30 0
Съвременни методи на ЕСИ
Докторантски минимум по
специалността
Избираеми курсове за профила
Избираем курс 1
30 30 0
Избираем курс 2
30 30 0
Избираем курс 3
30 30 0
Общо,
включително
задължителните курсове за 180 180 0
докторската програма
II. Научно-изследователска дейност

150

180

6

И

120

150

5

Т.О.

210

240

8

И

7

И

5
5
5

Т.О.
Т.О.
Т.О.

210
90
90
90

120
120
120

750

210 930 45

10 кредита за всяка
година за първите 2
години, 15 кредита за
1 Работа по дисертацията
отчисляване с право на
защита през третата
година, общо 35 кредита
10 кредита за всяка
2 Лаборатория по експериментална хуманитаристика
година, 35 кредита общо
10 кредита за един
Участие в проекти на ризома „Критика и хуманизъм“ или други
3
проект, до 30 кредита
изследователски проекти
общо
4-8 кредита за доклад, в
4 Участие в научни форуми
зависимост от авторитета
на форума
5-10 кредита за статия, в
5 Научни публикации
зависимост от авторитета
на научното издание
Общо
95 кредита
III. Преподавателска и експертна дейност
1 Водене на семинарни занятия
10 кредита за дисциплина
2 Рецензии на бакалавърски и магистърски тези
2 кредита за рецензия
Общо
20 кредита
IV. Научно-организационна и административна дейност
Участие в административната дейност на катедрата,
1 организиране на летни школи, семинари, конференции,
5 кредита за дейност
участие в кандидат-студентската кампания и др.
Общо
20 кредита
Общо за обучението по докторската програма
Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки

180 кредита

Определяни според учебния план на съответните дисциплини. Докторантският
минимум по специалността включва писмен и устен изпит по конспект, изготвен
съобразно темата на докторската дисертация.
Изисквания за завършване
Разработване и защита на докторска дисертация.
Форми на обучение
Редовно, свободно
Директор на програма или еквивалентен отговорник (напр. декан)
доц. д-р Тодор Христов

