
ИНФОПАКЕТ 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА НОВА И НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ 

 Нова и най-нова обща история (Нова обща история) 

 Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история) 

 Нова и най-нова  обща история (Балканска история) 

 

Докторска програма: Нова и най-нова обща история (Нова обща история) 

 
Професионално направление: 2.2. История и археология 

 

Научна специалност: История 

 
Факултет: Правно-исторически факултет 

 

Катедра: История 

 
Кратка анотация: 

 Докторската програма по Нова обща история предлага изучаването на историята на света 

от края на XV век до края на Първата световна война. В тази епоха се създава световната 
икономика, извършва се индустриализация, научно-техническа и военна революция. Изучава се 

обществено-политическото развитие на отделните страни и региони. Докторантите имат 

възможност да изберат теми за своите изследвания, които да съчетават знания и умения от 
различни сфери на историческите дисциплини. Бурното развитие на новите технологии дава 

възможност за достъп до различните библиотеки, което улеснява търсенето на литература.  

 

Компетенции на завършилите програмата: 
Целта на докторската програма е да изгради млади учени и бъдещи преподаватели. За достигането 

на тази цел се предвижда изграждането на техните възможности за научно-изследователска работа: 

- умения да осъществяват научно изследване по поставена тема: конструиране на научен текст; 
изграждане на логично обосновано изложение и възможности за откриване на нови гледни точки 

към проблематиката 

- капацитет за анализ и синтез на информация от различни видове исторически извори, от сродни 

хуманитарни дисциплини. 

 

Учебен план: 

А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ: 
1. Политическа и социално-икономическа история на света XV – XX век (в съответствие с 

избраната тема за дисертация). 

- изпит 
доц. д-р Иван Петров 

2. Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки.  

- изпит 

доц. д-р Костадин Паев 
Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Избираемите учебни дисциплини се предлагат след формулиране на темата за научното 

изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. 
Докторантът избира 2 учебни дисциплини.  

- Изпит 

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 



Докторант по научната специалност Нова обща история може да изучава факултативно 

всяка учебна дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ „Неофит Рилски“, другите 
университети в страната и БАН в рамките на не по-малко от 30 учебни часа по учебен план.  

 

Дипломиране: 
- Полагане на изпити по Индивидуалния учебен план 

- Защита на докторска дисертация 
 

Докторска програма: Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история) 

 
Професионално направление:  2.2. История и археология 
 

Научна специалност: История 

 
Факултет: Правно-исторически факултет 

 

Катедра: История 
 

Кратка анотация:  

Докторската програма дава възможност на докторанта да се запознае с основните 

направления, теории, историография в областта на най-новата обща история. Докторантските 
изпити обхващат областта на изследванията на докторанта и  му дават максимум знания, които да 

разширят кръгозора му и да улеснят работата му. При успешно завършване на студентите се 

присъжда образователната и научна степен доктор по история. 

 

Компетенции на завършилите програмата: 
Обобщава в исторически, социален и политически контекст развитието на най-новите 

събития в съвременната обща история на човечеството. Обяснява основните исторически теории, 

концепции и понятия и как те се прилагат в научните изследвания, политиката и практиката. 

Разграничава начините за приложението на историческите методи за изследване на събития на 

местно, национално и глобално ниво. Анализира и използва мултидисциплинарни подходи при 
изучаване на историята. 

 

Учебен план:   
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ  

1) Съвременна история 

- изпит 

- доц. д-р Елеонора Пенчева  
2) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки 

-изпит 

-доц. д-р Костадин Паев 
Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Избираемите учебни дисциплини  се предлагат след формулиране на темата за научното 

изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. 
Докторантът избира 2 учебни дисциплини.  

-изпит 

B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Докторант по научната специалност Нова и най-нова обща история (Най-нова обща 
история) може да изучава факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски 

програми на ЮЗУ "Неофит Рилски", другите университети в страната и БАН в рамките на не по-

малко от 30 учебни часа по учебен план. 



  

Дипломиране: 

- Полагане на изпити, включени в индивидуалния план на докторанта 

- Защита на докторска дисертация 

 
 
 
Докторска програма: Нова и най-нова  обща история (Балканска история) 

 
Професионално направление: 2.2. История и археология 

 

Научна специалност: История 
 

Факултет: Правно-исторически факултет 

 

Катедра: История 
 

Кратка анотация:  
Програмите по Нова и Съвременна история на Балканите (1453–2008 г.), следвайки 

изискванията на дисциплинарното поле, се разгръщат в два основни тематични и хронологически 

регистъра: налагането на османското господство на полуострова и балканската политическа 

еманципация (от османската империя и нейните религиозни и социални светове). Но свободата при 

конструиране на проблемните ядра на тези програми (власт и всекидневие: индивид и общество, 
класи и елити; модернизационни проекти и политически малцинства в еманципиращите се 

национални държави) през различни теоретични перспективи (в случая, на историческа 

рефлексивност и микроисторическата парадигма) стават условие за развиване на една друга 
чувствителност у докторанта: за другите исторически свидетелства, документи и архиви (в чиято 

оптика, освен другото, се оспорват кохерентните идентичностни фигури на османското 

господство и балканската модерност – «изостаналост, «осакатена европеизация», «закъсняла 
модернизация», «пре-експонирана патриархалност», «противоречията на османското наследство»).  

 

Компетенции на завършилите програмата:  
Наред с изграждането на задължителния аналитичен капацитет (при работа с емпирия и 

теория), се търси и постигането на една друга икономия на науката: копнеж  за знание и тревожност 

заради автентичността (на опита) и (историческата) истина, за да се изгради научният хабитус на 

докторантите: научно любопитство, изследователска смелост, историографска страст.  
 

Учебен план:  
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:  
1) Нова балканска история, 1453-1878 г; 

- изпит 

- доц. д-р Снежана Димитрова  

2) Съвременна история на Балканите, 1878–2008 г. 
- изпит 

- доц. д-р Снежана Димитрова  

3) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки  
- изпит 

- доц. д-р Костадин Паев. 

Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ:  



Избираемите учебни дисциплини  се предлагат след формулиране на темата за научното 

изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. 
Докторантът избира 2 учебни дисциплини. 

B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Докторант по научната специалност Нова и най-нова обща история (Балканска история) 
може да изучава факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ 

"Неофит Рилски", другите университети в страната и БАН в рамките на не по-малко от 30 учебни 

часа по учебен план.  

 

Дипломиране: 

- Полагане на изпити според индивидуалния учебен план 

- Защита на докторска дисертация 

 
 


