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КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ” - СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” 

 

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ  

В КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС ПО 

ТРАНСФОРМАЦИИ В ТРУДА 

 

Необходими документи:  

 

1. CV. То трябва да включва академично образование, професионален опит, чуждоезикови 

познания, детайли за предишен изследователски опит и научни публикации, ако има такива. 

2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс. С 

мотивационното писмо от около 2-3 стр. (няма фиксиран обем) кандидатът представя своите 

академични интереси и силни страни; намерение и цели при кандидатстването за 

докторантура в избраната област. 

3. Писмена научна работа на кандидата от максимум 45000 знака (25 стандартни страници от 

по 1800 знака): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна 

публикация.  

По желание кандидатът може да представи своя разработка, свързана с планирания дисертационен 

проект или самия проект.  

Конкурсна процедура: 

Първа фаза (четири часа писмена разработка): Разработка на изследователски проект в рамките 

на някое от предложените по-долу тематични полета. Те са представени с анотирано съдържание и 

максимално обширно, така че кандидатът да има възможност да обвърже проекта си само с онези 

елементи от съдържанието на избраното от него тематично поле, в които са изследователските му 

интереси.  

Втора фаза (устно представяне): Събеседване по представения проект и останалите писмени 

документи.  

Изследователски проект: насоки за разработка 

Опишете предлаганата изследователска тема възможно най-прецизно. Проектът трябва да съдържа 

отговор на следните въпроси: 
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         Какъв е проблемът, който стои в основата на Вашия интерес към темата? 

         Кои са основните Ви изследователски въпроси? 

         Каква литература по темата познавате и какви са нейните ограничения? 

         Какви са главните хипотези на работата? 

         Каква методология смятате да приложите (аргументирайте избора си)? Обяснете как 

възнамерявате да проведете Вашето изследване; от какъв тип информация (емпиричен материал) 

ще имате нужда; как възнамерявате да я съберете и анализирате? 

         Какви изследователски резултати целите да постигнете и какъв мислите, че ще бъде научния 

принос на дисертацията? 

Забележки:  

 При кандидатстване по два или повече обявени конкурса по социологическата докторска 

програма кандидатът подрежда обявените конкурсни области по реда на предпочитанията 

си. В такива случаи на конкурсния изпит кандидатът разработва само един проект в 

областта, посочена като първо предпочитание. 

 Разработеният изследователски проект служи само за изпитни цели. При зачисляване в 

докторантура, окончателната тема на дисертацията се определя след обсъждане с научния 

ръководител и се приема на катедрено заседание. Катедрата не гарантира, че 

изследователският проект, с който се кандидатства, ще прерасне в дисертационен проект. 

 Кандидат-докторантите могат да открият пълна информация за кандидатстването, 

зачисляването и обучението по време на докторантурата във Философски Факултет на СУ 

"Св. Кл. Охридски" в Наръчника на кандидат-докторанта и Наръчника на докторанта 

на интернет-страницата на факултета/Докторанти/Полезна информация: http://phls.uni-

sofia.bg/article/details/2218. 

Оценяване: 

         До участие в събеседването се допускат само кандидати, получили на първа фаза оценка, не 

по-ниска от „много добър” (4.50).  

         Успешно издържали конкурса са кандидатите, получили средно аритметична оценка от 

писмения и устния изпит най-малко „много добър” (5.00) за докторанти по държавна поръчка и 

„много добър” (4.50) за докторанти срещу заплащане. 

         Оценките от конкурсните изпити се оформят с точност до 0,25. 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КОНКУРСА ПО ТРАНСФОРМАЦИИ В ТРУДА 
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Тематичната област може да обхваща най-различни проблеми, насочени към анализ на 

съвременните трансформации в труда. Например1:  

 Трансформации, свързани с появата на „нови“ професии, занятия и длъжности и 

въвеждане на технологична промяна в различни сектори на икономиката. 

Експанзията на ИКТ и на други технологии води след себе си заличаване на 

традиционни за фордистката епоха професии и свързаните с тях работни места, но и 

до появата на нови. Как се появяват и утвърждават новите професии? Кои са те? Как 

се конституират като колективни форми и индивидуални практики, преживяване, 

призвание, признание и идентичност? Как идентифицираме една професия като 

„нова“? Каква е връзката й с традиционните професии за изследвания сектор, които 

не изчезват, но също преживяват значими трансформации? Що е то професия и 

професионализация? Как се променят и оцеляват в условията на различни вълни на 

технологична и политическа промяна класически професии, имащи многовековна 

история като тези на архитекти и адвокати например (но не само)? Насърчава се 

разработването на докторантски проекти и дисертации, посветени на проблема за 

„новите професии“ или за „трансформациите на класически професии“. Насърчават 

се както сравнителни, така и моно-професионални изследвания, които да адресират 

проблеми, свързани с трансформации в самите професии, но и в отношенията им с 

клиенти/ потребители, с държавата/ политиката и с обществото като цяло.   

 

 Труд и заетост в селските райони и „зелени“ работни места. Предизвикателства, 

свързани с глобални заплахи (климатични промени, нарастваща необходимост от 

храни, екологични катастрофи и др.) и с локални особености (деколективизация и 

пре-оземляване, обезлюдяване на селските райони, застаряване на населението, 

свръх-окрупняване и концентрация на земеделска земя в ръцете на един собственик 

и др.) придават нова динамика на селските райони от гледна точка на труда, 

заетостта и икономическото им развитие. В допълнение, общата селскостопанска 

политика на ЕС стимулира освен връщането към и развитието на традиционни 

земеделски дейности и създаването на иновации и „зелени работни места“ в селските 

райони. Селските райони вече не са зони само на традиционни практики, а и област, 

в която все повече се развива мултифункционално земеделие (multifunctional 

agriculture) (образователни, здравни, социални и туристически услуги, предоставяни 

ведно със селскостопанска дейност). Кои и какви са хората които се ангажират с 

различни икономически дейности в селските райони? Как интерпретират труда си, 

как го организират, и как чрез него осигуряват стабилност на дейността си? До каква 

степен политическите (policy) стимули влияят върху решението за полагане на труд 

в селските райони? Насърчава се разработването на докторантски проекти и 

дисертации, които проблематизират трансформациите в труда, забелязващи се в 

селските райони и връзката им с локални, европейски и глобални предизвикателства.  

Що се отнася до „зелените работни места“, целта е да бъдат идентифицирани и 

                                                           

1 Посочените примери не са изчерпателни, нито задължаващи. 
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анализирани типове „зелени“ работни места в различни сектори на икономиката (от 

традиционни практики в селско стопанство (био и био динамично земеделие, 

пчеларство и др.) до сектори, изискващи приложение на върхови технологии като 

енергетика (включително биоенергетика), автомобилостроене и роботика) и да се 

изследва труда на заетите в тях „green workers” от различни гледни точки, но 

проблематизирайки връзката между труд и „зелена идея“, между труд, земя, 

природа, климат и социални общности.   

При кандидатстването за докторантура, се спазва общата процедура на специалност 

Социология и разписаните в нея изисквания за разработване на изследователски 

проект.  

Специфично за кандидат-докторантските проекти, попадаща в тематичната област 

„Трансформации в труда“ е, че те трябва да попада в предметната област на социология 

на труда и на професиите, и/ или на rural & agricultural studies, но не е задължително да 

се ограничава само до тях. Насърчава се търсене на връзки между различни 

социологически полета, но и между сродни и недотам научни области 

(интердисциплинарност). Насърчава се и развитието на собствено методологически 

въпроси, свързани с въвеждането на нови изследователски методи и практики (action 

research, participatory research) и комбинирането им с традиционни за социалните науки 

методи (качествени и количествени методи и комбинации между тях).  Задължително е 

планирането и провеждането на емпирично изследване с първични и/ или вторични 

данни, извлечени от различни източници. Не се насърчават чисто теоретични проекти, 

базирани само на анализ на литературни източници (научни и не-научни). 

Примерна/ насочваща литература (свързана с посочените по-нагоре две проблемни 

полета, попадащи в тематична област “Трансформации в труда“2): 

Възникване на нови и трансформации на класически професии, занятия и длъжности: 

Abbott A (1988) The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago: 

University of Chicago Press. 

Abel RL (1988) The Legal Profession in England and Wales. New York: Blackwell. 

Abel RL (2003) The Politics of Professionalism, Lawyers between Markets and State, from the 

Green Papers to the Access of Justice Act. Oxford: Oxford University Press. 

Ackroyd S and Muzio D (2007) The reconstructed professional firm explaining change in English 

legal practices. Organization Studies 48(5): 1–19. 

Alvesson M (2004) Knowledge Work and Knowledge Intensive Firms. Oxford: Oxford University 

Press. 

Aronowitz S and Di Fazio W (1994) The Jobless Future: Sci-Tech and the Dogma of Work. 

Minneapolis, MN: University of Minnesota  

Boltanski L and Chiapello E (2005) The New Spirit of Capitalism. New York: Verso. 

                                                           

2 Литературата не е задължителна, а насочваща.  
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Brint SG (1994) In an Age of Experts: The Changing Role of Professionals in Politics and Public 

Life. Princeton, NJ: Princeton University Press.Press. 

Brock DM, Powell MJ and Hinings CR (eds) Restructuring the Professional Organization: 

Accounting, Health Care and Law. Routledge: London, 215–229. 

Chriss JJ (1995) Habermas, Goffman, and communicative action: Implications for professional 

practice. American Sociological Review 60(4): 545–565.   

Dent M and Whitehead S (eds) (2002) Managing Professional Identities: Knowledge, 

Performativity and the ‘New’ Professional. London: Routledge.  

Evetts J (1995) International professional associations: The new context for professional projects. 

Work, Employment and Society 9(4): 763–772. 

Evetts J (2003) The sociological analysis of professionalism: Occupational change in the modern 

world. International Sociology 18(2): 395–415. 

Freidson, E.(1994) Professionalisme Reborn: Theory, Prophecy, and Policy, Chicago: Chicago 

University Press. 

Friedman A (2006) Strengthening professionalism: Ethical competence as a path towards the 

public good. In: Craig J (ed.) Production Values: Futures for Professionalism. London: Demos. 

Greenwood R, Suddaby R and Hinings CR (2002) Theorizing change: The role of professional 

associations in the transformation of institutionalized fields. Academy of Management Journal 

45(1): 58–80. 

Greenwood R and Suddaby R (eds) Professional Service Firms. Oxford: JAI Press. 

Hanlon G (1999) Lawyers, the State and the Market: Professionalism Revisited. Basingstoke: 

Macmillan. 

Kärreman D and Alvesson M (2004) Cages in tandem: Management control, social identity, and 

identification in a knowledge-intensive firm. Organization 11(1): 149–175. 

Kipping M (1997) Consultancies, institutions and the diffusion of Taylorism in Britain, Germany 

and France, 1920s to 1950s. Business History 39(4): 67–83. 

Kipping M and Kirkpatrick I (2007) Professionalism without professions: The case of 

management consultants. In: Muzio D, Ackroyd S and Chanlat F (eds) Redirections in the Study 

of Expert Labour: Law, Medicine and Management Consultancy. London: Palgrave. 

Kipping M and Kirkpatrick I (2008) From Taylorism as product to Taylorism as process: 

Knowledge intensive firms in a historical perspective. In: Muzio D, Ackroyd S and Chanlat J-F 

(eds) Redirections in the Study of Expert Labour: Established Professions and New Expert 

Occupations. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Kipping M, Kirkpatrick I and Muzio D (2006) Overly controlled or out of control? Management 

consultants and the new corporate professionalism. In: Craig J (ed.) Production Values: Futures 

for Professionalism. London: Demos. 

Kirkpatrick I, Muzio D and Ackroyd S (forthcoming) Professions and professionalism in 

management consulting. In: Kipping M and Clark T (eds) The Oxford Handbook of Management 

Consulting. Oxford: Oxford University Press. 

Larson MS (1977) The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley, CA: 

University of California Press. 

McKenna CD (2006) The World’s Newest Profession: Management Consultancy in the Twentieth 

Century. New York: Cambridge University Press. 

Muzio D and Ackroyd S (2005) On the consequences of defensive professionalism: The 

transformation of the legal labour process. Journal of Law and Society 32(4): 615–642. 
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Muzio D, Kirkpatrick I and Kipping M (forthcoming) Professions, organizations and the state: 

Applying the sociology of the professions to the case of management consultancy. Current 

Sociology 59(6). 

Muzio, D. (2007) Redirections in the Study of Expert Labour: Established Professions and New 

Expert Occupations, London: Palgrave 

Muzio, D., Hodgson, D., Faulconbridge, J., Beaverstock, J. and Hall, S. (2011) Towards corporate 
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