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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА
Развитието на световните процеси в социален план и динамичните промени, които
протичат във всички области на живота, поставят необходимостта от специалисти с широк
светоглед, притежаващи нужните знания и умения да осмислят и анализират
обществените процеси в тяхната многостранност както на протичането им, така и на
техните последици; налице е нуждата от експерти в състояние да прогнозират социалните
тенденции, да ги операционализират и да показват тяхното приложение в жизнените
ситуации и среда. Докторската програма по Социална философия цели да отговари на тази
обществена потребност от висококвалифицирани кадри, подготвяйки специалисти, чиято
задача е да развиват и усъвършенстват научната, културната, образователната система, да
следват високи стандарти на професионализъм и творчество в своята работа и ангажирано
отношение към действителността.
Учебната документация на специалност „Философия“ е съобразена с принципите на
модерното университетско образование, ориентирана е към ефективно приложение на
социалното познание, фокусирана е върху ценностите на стабилността и успеха в
обществен и личностен план.
При подготовката на докторантите катедра „Философски и политически науки“ се
стреми да създава възможност за:
- прилагане на съвременни методи на обучение
- изграждане на умения за научно-изследователска работа
- пълноценно научно общуване с докторантите
- формиране на умения за работа в екип
- придържане към ценностите в науката
- разработване на проекти и участие в разнообразни теоретични форуми
- приобщаване към работата и изследванията в катедрата и професионалната
общност.
2. ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА
Обучението на докторантите от специалност “Социална философия” има за цел
да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на
изследователска, аналитична, проучвателна, експертна, административна и други
специализирани дейности, свързани с обществената структура и дейностите в нея.
3. ОБЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
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В подготовката на докторантите по Социална философия акцентът се поставя
върху критичното и задълбочено мислене, умението за сравнителни анализи в контекста
на разнообразни, противоречиви и дори взаимно изключващи се възгледи с придобиване
на умения да се използват знанията за осъществяване на професионални анализи,
извършване на сравнения, даване на експертни оценки и препоръки при вземането на
важни решения относно процесите в обществото и в различните институции. Специално
внимание се отделя на формирането на докторантите като учени с висока езикова и
комуникационна култура. Това е необходимо с оглед спецификите на региона, в който се
намира ЮЗУ „Неофит Рилски”, както и от гледна точка на процесите на глобализация и
задълбочаване на интеграцията на България като член на Европейския съюз.
4. УСВОЕНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СЪГЛАСНО
НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА
4.1 Знания (теоретически и/или фактологически)
- Придобилият докторска степен по Социална философия притежава достатъчно
и задълбочени теоретични знания в ключови области на философията;
- Има необходимите теоретични знания в областта на: съвременната философия,
социалната философия, водещите философски направления и школи от
Модерността до днес, природата и спецификата на философското, и в частност
на социално-философското познание;
- Владее понятийния апарат и познава възможностите на различни
интерпретативни методи;
- Има познания по методологичните подходи за анализ.
4.2. Умения (познавателни и/или практически)
- Прилага задълбочено и комплексно придобитите знания в своята професионална
дейност;
- Синтезира и оценява необходимата информация от различни източници;
- Планира, подготвя и провежда дискусии по конкретни теми;
- Участва в анализа и интрепретацията на емпирични данни и критичната оценка на
различни възгледи;
- Умее да анализира общественото мнение, нагласите и поведението на социалните
групи и индивиди;
- Може да работи с различни общности, да контактува с представители на
институции на различни равнища.
4.3. Самостоятелност и отговорност
- В състояние е да подготвя теоретични разработки по определени въпроси и теми с
конкретни изводи и препоръки;
- В състояние е да ръководи дискусии, да фасилитира изразяването на мнeния и
формулирането на позиции, оживява чрез конструктивна и насърчителна критика дебати
да клонящи към крайности или изпаднали в безизходица;
- Ориентира се и реагира своевременно в проблемни обществени ситуации;
- Умее компетентно да ги анализира и да предлага прогнози и формулира решения;
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- Има експертна позиция за тенденциите в българския обществен живот и
глобалните реалности;
- Дава комплексни оценки и препоръки при вземането на важни решения за
развитието на обществото и социалните процеси в международен, национален и
регионален контекст.
4.4. Компетентност за учене
- Умее да прилага своите знания и умения за решаване на конкретни задачи в
национална, регионална и международна среда;
- Има формирана нагласа за продължаващо учене през целия живот;
- Притежава мобилност и е в състояние да трупа умения в нови и нестандартни
ситуации;
- Има конкурентоспособност на пазара на труда в страната и в чужбина.
- Владее чужди езици, обменя информация;
4.5. Комуникативни и социални компетентности
- Може да поема отговорност в професионалната си дейност и да проявява
самостоятелно мислене;
- Притежава социални и комуникативни компетентности – умее да работи в екип;
- Формулира проблеми и предлага решения;
- Излага разбираемо възгледите си, проявява разбиране и солидарност спрямо
другите участници в процеса.

4.6. Професионални компетентности
- Съвместно с колеги от други хуманитарни области моделира и участва в
провеждането на адекватни форуми с цел обсъждане на конкретни теми и проблеми;
- Разработва теоретични модели, методологии и инструментариум за изследване на
възникнали или традиционни проблеми на различни нива в социалния живот или
функционирането на институциите;
- В състояние е да бъде част от екип при организирането и реализацията на
проучвания по различни теми, свързани с обществената действителност;
- Анализира и интерпретира получените от изследванията данни, като е в състояние
да провокира критични обсъждания на възможните социални последици;
- Дава експертни оценки за състоянието на различни процеси, явления, общности и
институции.
5. СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Образователно-квалификационната степен “Доктор” по Социална философия дава
възможност за:
- успешна реализация в престижни области на обществения живот като наука,
образование, комуникации, социално управление, бизнес, публична администрация,
маркетинг;
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- реализация както в държавни, така и в частни институции и организации, и в
неправителствения сектор.

СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН
Форма на
признаване

Социална философия

5.0

150

2.

Дисциплина според образованието на дисертанта

4.0

120

3.

Подготовка и управление на проекти

3.0

90

4.

Английски език

4.0

120

5.

Избираема дисциплина от първа група

3.0

90

6.

Избираема дисциплина от втора група

3.0

90

ОБЩО : 22.0

660

I.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ІІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.

Разработване на проект за дисертация

10.0

300

2.

Проучване и рефериране на литература по темата на
10.0
дисертацията

300

Представяне
изследвания

300

3.
4

на

методология

и

инструментариум

за

10.0

6.

Публикуване на статии (реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация или 22.0
нереферирани издания с научно рецензиране)
Участие в научни форуми (конференции, кръгли маси,
15.0
семинари, симпозиуми, уебинари)
Участие в изследователски проект
21.0

7.

Писане на дисертационния труд

5.

30.0

660

30 л. / 15 сем.
(45 аз / 105 сп)
30 л. / 15 сем.
(45 аз / 75 сп)
30 л / 60 сп
30 л. / 15 упр.
(45 аз / 75 сп)
15л. / 15 сем.
(30 аз / 60 сп)
15 л / 15 сем.
(30 аз / 60 сп)

консултации/
самостоятелна
подготовка
самостоятелна
подготовка
консултации/
самостоятелна
подготовка
самостоятелна
подготовка/
консултации

450

участие

630

участие
консултации/
самостоятелна
подготовка

900

ОБЩО : 118.0 3540

изпит,
текуща оценка,
събеседване,
сертификат, отчет,
протокол, заверка,
друго

ХОРАРИУМ

1.

№

лекции, семинари,
лабораторни
упражнения,
самостоятелна
подготовка,
консултации,
участие, друго

КРЕДИТИ

Форма на
подготовка и реализация

III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
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изпит
изпит
изпит
изпит
изпит
изпит

събеседване
събеседване
събеседване
публикация
сертификат/
програма
сертификат
обсъждане

1.

Консултации на студенти

5.0

150

2.

Проверка на писмени работи

5.0

150

3.

Рецензии на дипломни работи

5.0

150

4.

Участие в семинарни занятия и подпомагане работата на
5.0
асистента
ОБЩО : 20.0
IV. ДРУГИ
1. Участие в катедрени заседания
5.0
2. Участие в работни групи и комисии за изготвяне на
документация,
която
подпомага
учебната
и
10.0
административната дейност (в това число за одит,
акредитация, следакредитационен контрол и др.)
3. Участие в организирането и провеждането на научни
5.0
форуми
ОБЩО : 20.0
ОБЩО (за цялата продължителност на обучението): 180

150
600

консултации
самостоятелна
подготовка
самостоятелна
подготовка
самостоятелна
подготовка

отчет
отчет
протокол
събеседване

150

участие

протокол

300

участие

протокол

150

участие

сертификат

600
5400

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
Избираема дисциплина от първа група
1.

Дисциплина според характера на дисертацията

3.0

90

2.

Дисциплина според характера на дисертацията

3.0

90

Избираема дисциплина от втора група
1.

Дисциплина според характера на дисертацията

3.0

90

2.

Дисциплина според характера на дисертацията

3.0

90

15л. / 15 сем.
(30 аз / 60 сп)
15л. / 15 сем.
(30 аз / 60 сп)
15л. / 15 сем.
(30 аз / 60 сп)
15л. / 15 сем.
(30 аз / 60 сп)

изпит
изпит
изпит
изпит

АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ
ECTS кредити: 5
Форма на оценяване: писмен изпит
Семестър: I
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски
факултет
Анотация: Основната цел на курса “Социална философия” е да запознае докторантите
(специалисти) с основните идеи и направления в областта на социалната философия.
Съдържание на учебната програма: Курсът цели студентите да придобият
задълбочени познания по следните теми: Власт. Философия на властта;
Модернизацията: причини и последици; Социалната справедливост; Свободата. Условия
на свободата. Свобода и манипулация; Глобализацията. Глобализацията – обективен
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процес или идеология?; Социално-философски идеи в творчеството на Зигмунд Фройд;
Социално-философските идеи на Хосе Ортега-и-Гасет; Социално-философски идеи в
творчеството на Ерих Фром; Социално-философските идеи на Хана Аренд; Човек,
техника, общество
Технология на обучението и оценяване: Програмата предвижда подготовка на
докторанта по всички посочени теми в рамките на 30 часа лекции и 15 часа семинари.
Планирани са 105 часа за разработване на самостоятелна писмена работа – теза по избран
от докторанта въпрос. Часовете са разпределени както следва: 30 часа за проучване на
литературни източници и 75 часа за разработване на тезата.
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