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ИЗИСКВАНИЯ  И  ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТ-

ДОКТОРАНТСКИ  КОНКУРС: 

 

ДЕМОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Необходими документи: 

1. Автобиография 

Тя трябва да включва академично образование, професионален опит, 

чуждоезикови познания, детайли за предишен изследователски опит и научни 

публикации, ако имате такива. 

2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс. 

С мотивационното писмо от около 2-3 стр. (няма фиксиран обем) се представяте 

пред комисията. Моля, опишете в него образователния си и професионален път; 

Вашите академични интереси и силни страни; Вашето намерение и цели при 

кандидатстването Ви за докторантура в избраната област. 

По желание кандидатът може да предостави на разположение един пример за 

своя писмена научна работа от максимум 45 000 знака (25 стандартни 

страници): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, 

научна публикация. 

 

Конкурсна процедура: 

Първа фаза (четиричасова писмена разработка): Разработка на 

изследователски проект по тема, свободно и предварително подбрана от 

кандидата. Нейното съдържание трябва да попада в рамките на една от 

тематичните области, посочени в тематичната програма по-долу. 

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

останалите писмени документи. 

Забележки: 

- 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. 

- При зачисляване в докторантура, окончателната тема на дисертацията се 

определя след обсъждане с научния ръководител и се приема на катедрено 

заседание. 

 

Изследователски проект: насоки за разработка 

Моля, опишете предлаганата изследователска тема възможно най-прецизно. 

Проектът трябва да съдържа аргументиран отговор на следните въпроси: 

1. Какъв е проблемът, който стои в основата на Вашия интерес към темата? 

2. Кои са основните Ви изследователски въпроси? 

3. Кои са основните изследователски цели и задачи? 

4. Каква литература по темата познавате и какви са нейните ограничения? 

5. Какви са работните определения на основните използвани понятия? 

6. Какви са главните хипотези на работата? 



7. Какъв е обектът на изследване? (Изучавана съвкупност? Как се дефинират 

наблюдаваните единици?) 

8. Какъв ще е методът на подбор на единиците? (Изчерпателен или извадков? 

Ако е извадков, какъв ще е моделът на извадката? Ще се осигури ли 

представителност и ако да, то как?) Предимства и недостатъци на избрания 

метод за подбор. Алтернативни (резервни) варианти, при проблеми от 

организационен и/или финансов характер. 

9. Каква ще е формата на регистрация на първичните данни? (Анкета с 

анкетьор, самопопълване, телефонно интервю, анкета on-line или нещо друго?) 

Предимства и недостатъци на избраната форма. 

10. Какви ще са методите за контрол на качеството на първичните данни? 

11. Какви количествени методи ще се използват за потвърждаване или 

отхвърляне на изследователските хипотези? Предимства и ограничения на 

избраните методи. 

12. Какви изследователски резултати целите да постигнете и какъв мислите, че 

ще бъде научния принос от изследването? 

 

Тематична програма на конкурса
1
: 

1. Изследване на потенциално, актуално или латентно обществено мнение 

относно значим социален проблем. 

2. Електорални нагласи. 

3. Обществени оценки на състоянието на различни социални сфери 

(образование, здравеопазване, правосъдие, околна среда и пр.); 

4. Обществено отношение към социални проекти (законодателни промени, 

реформи в различни области, строеж на крупни обекти и пр.) 

5. Изследвания на социално значими масови нагласи (етнически предразсъдъци, 

ксенофобски нагласи, миграционни, репродуктивни и пр. нагласи). 
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