ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
НАУЧНА ОБЛАСТ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.7. Администрация и управление
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА: Организация и управление извън сферата на
материалното производство /мениджмънт на публичната
сфера/
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
ВЪВЕДЕНА С ПЛАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ: 2016 г.

БЛАГОЕВГРАД, 2019 г.

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМАТА
Публичният мениджмънт и публичната администрация по своето развитие,
теоретичен фундамент и характер на приложението на идеите в публичното управление
са самостоятелна специалност, която е обособила свой тематичен кръг в областта на
професионално направление “Администрация и управление”. Повишените изисквания
на потребителите и динамиката на социалните процеси пораждат нови изследователски
полета в мениджмънта на публичната сфера. Тяхното разработване дава възможност за
обвързване на организационната политика с интересите на публичната администрация
като цяло чрез възпроизвеждане, натрупване и прилагане на научното знание в
областта.
Характерните знания в областта на управлението на публичната сфера са с
интердисциплинарен характер и включват понятийни и познавателни модули от
управлението, правото, икономиката, психологията и други. Хетерогенността на
тематиката предполага изследване на широк кръг научно-практически проблеми, които
дават отражение върху обучението по ОНС “доктор”.
2. ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА
Основната цел на докторската програма “Организация и управление извън
сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)” е да се
осъществи устойчив процес на задълбочена научноизследователска подготовка на
кадри, които да придобият комплекс от качества за компетентно осъществяване на
научно-практическа

и

преподавателска

дейност

в

областта

на

публичната

администрация и публичния мениджмънт.
Обучението е насочено към реализиране на следните основни задачи:
1. Създаване на предпоставки за високо качество на обучението в областта на
систематизираното знание по публична администрация и публичен мениджмънт и
граничните научни области.
2. Обучение за овладяване на специализираните методи и техники, необходими
за решаване на основни проблеми в сферата на научните изследвания на публичната
администрация и публичния мениджмънт.
3. Стимулиране на лично и интелектуално израстване с цел придобиване на
преносими умения чрез създаване на среда за усъвършенстване на логическото,
творческото и критическото мислене, необходими за намиране на широк диапазон от
научно-практически решения.

3. ОБЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
Докторската програма по „Организация и управление извън сферата на
материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)“ предполага усвояване
на задълбочени знания в интердисциплинарната област на публичната администрация и
публичния мениджмънт, които са динамична сфера на социалното познание.
Докторантите трябва да умеят да интерпретират наученото чрез критичен анализ на
най-новите тенденции. Същевременно програмата включва познаване и прилагане на
богат набор от изследователска методика за търсене на ново научно-практическо
знание и усъвършенстване на преносими умения и социални компетентности за
справяне в реална и критична среда.
4. УСВОЕНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СЪГЛАСНО
НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
В процеса на обучение докторантът придобива следните знания, умения и
компетенции:
4.1. Знания (теоретически и/или фактологически)
-

Познания за утвърдени и доказани практики и теории в областта на

публичното управление и свързаните с него области;
-

Познания за нови и актуални управленски концепции от публичната

администрация;
-

Знания за управление на сложни процеси, които изискват съвременни

стратегически подходи с цел извеждане на ново знание на база оригинални изследвания
чрез извършване на критичен анализ и синтезиране на нови идеи, в контекста на
интерпретиране на сложните процеси на мениджмънта на публичната сфера;
-

За обвързване на научните показатели с практическата реалност.

-

Изготвяне, организиране и осъществяване на идейни научни проекти,

ръководене на екипи и управление на финансов и времеви ресурс за извършване на
оригинални

изследвания

с

научна

устойчивост

администрация.
4.2. Умения (познавателни и/или практически)

в

областта

на

публичната

-

Формиране на творческо и креативно мислене и синтез на необходимата

информация за внедряване на нови техники, идеи или подходи в процеса на
мениджмънт на публичната сфера;
-

Развиване на умения за подготовка и реализация на изследвания с

насоченост към реализация на ефективни публични политики;
-

Оценяване, интерпретация и критичен анализ на специализираното познание

в областта на публичния мениджмънт и приложението на комплексни подходи за
работа със заинтересованите страни.
-

Прилагане на съвременни научни постижения, методи и техники за решаване

на критични основни научно-практически проблеми в сферата на публичната
администрация и публичния мениджмънт.
-

Придобиване на умения за работа и справяне с кризисни ситуации.

-

Умения за интерпретация на различни управленски техники и модели и

адаптирането им в практиката на публичните институции чрез инструментариума на
бенчмаркинга и бенчлърнинга.
4.3. Самостоятелност и отговорност
-

Самоуправление на дейностите в работен и научен контекст за създаване и

интерпретация на нови знания.
-

Усвояване методиката на научните изследвания и нейното прилагане през

призмата на конкретния научно-практически проблем и решаване на комплексни
проблеми чрез нови технологични методи и инструменти.
-

Самоусъвършенстване на личностните качества и научна продукция чрез

критичен самоанализ и самооценка.
4.4. Компетентност за учене
-

Планиране и организация за придобиване на знания от областта на публичната
администрация и публичния мениджмънт и сродните области от най-новите
научни и практически постижения.
4.5. Комуникативни и социални компетентности
-

Свободно общуване на някои от най-разпространените европейски
езици.

-

Развиване и усъвършенстване на основните преносими умения като
комуникационни и презентационни умения, работа в екип, умения за
самостоятелна инициативност и други.

-

Проектиране, чрез критичен анализ на най-модерните достижения, на
нови знания и внедряването им в практическа среда в областта на
публичната администрация и публичния мениджмънт и сродните
области.

4.6. Професионални компетентности
-

Изчерпателно разбиране и прилагане на научноизследователските методи
за научни изследвания и академични проучвания.

-

Демонстриране, изразяване и обосноваване на придобитото сложно
знание в полето на публичната администрация и публичния мениджмънт
и сродните области чрез комбиниране на различни оригинални стратегии
и технологии.

-

Извеждане и защита на заключенията, свързани с мениджмънта на
публичната сфера и ефективното им представяне пред специалисти и
неспециалисти.

5. СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Професионална реализация
Подготовката на докторантите в програмата дава възможност за професионална
реализация като преподаватели и изследователи в университети, висши експерти в
държавните институции, висококвалифицирани кадри в публичната администрации и
публичния мениджмънт.

Квалификационната характеристика на докторска програма “Организация и
управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на
публичната сфера)” за образователна и научна степен “ДОКТОР” е основен документ,
който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена
със Закона за висшето образование, със Закона за развитието на академичния състав в

Република България и Правилника за неговото приложение, с Националната
квалификационна рамка и с Правилниците на ЮЗУ “Неофит Рилски” и е в изпълнение
на Решение на Катедрата „ППНПМ“ от януари 2016 година за приемането на учебен
план по докторската програма.

