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ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТ-

ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС: ЕВРОПЕИСТИКА (ПОЛИТОЛОГИЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕС) 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 - CV;  

- мотивационно писмо  

- допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от 

писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна 

публикация, която се прилага в целия й обем.  

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 

Кандидатите се явяват в посочената от съответната катедра зала, на дата, 

съобразена с Правилника на Софийския университет. Конкурсната процедура 

включва два етапа:  

1. Писмено разработване на изследователски проект в рамките на предложените 

в обявата за конкурса тематични полета. Проектът трябва да съдържа следните 

пунктове: 

 - изследователски проблем - проява и същност;  

- основни изследователски въпроси; 

 - общ преглед на академичните публикации в областта на изследователския 

проект с посочване на нейните постижения и ограничения;  

- основни изследователски хипотези;  

- методология: основания в подкрепа на избраната методология, конкретни 

методи за набиране на информация, основни източници, методи за обработка и 

анализ на събраната информация. Желателно е описание на практическото 

провеждане на изследване с предполагаемите трудности и начини за тяхното 

преодоляване;  

- очаквани резултати и техния принос за научното знание и социално-

политическата практика.  

Времето за разработване на проекта: 4 часа.  

2. Събеседване с кандидата по изработения от него изследователски проект и 

останалите писмени документи, които съпровождат неговата кандидатура. 

Провеждането на събеседването става в рамките на същия ден или на следващия 

работен ден, в зависимост от броя на кандидатите. 
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 До участие в събеседването се допускат само кандидати, получили оценка, не 

по-ниска от „много добър” (4.50) на писмената разработка на изследователския 

проект. 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. 

 

ТЕМАТИЧНИ ПОЛЕТА  

 

1. Институционален баланс и процес на вземане на решения в Европейския съюз 

в контекста на управлението на много нива. Нововъведения след влизането в 

сила на Договора от Лисабон 

 

 

 

2. Партийна система и представителство на интереси в ЕС. Европеизация на 

политическите партии 

 

 

3. Формиране на общественото мнение в ЕС - национални кливиджи и 

транснационални икономически интереси. Политически параметри на 

европейското гражданство. 
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Основни сайтове 
 

http://www.euractiv.com/ – информационно-аналитичен сайт 

http://www.cer.org.uk/ - The Centre for European Reform 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm - Eurobarometer 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ – Eurostat 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_bg.htm Европейски парламент 

http://www.eppgroup.eu/home/bg/default.asp?lg1=bg - Европейска народна партия 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp - Група на прогресивния алианс между 

демократите и социалистите в ЕП 

http://www.alde.eu/ - Група на алианса на либералите и демократите за Европа; 

http://www.greens-efa.org/cms/default/rubrik/6/6270.home@en.htm - група на зелените/ 

Европейски свободен алианс 

http://www.ecrgroup.eu/ - Европейски консерватори и реформисти 

http://www.ecrgroup.eu/ - конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна 

зелена левица 

http://www.efdgroup.eu/ - група Европа на свободата и демокрацията 

http://euconvention2003.osf.bg/ - аналитични текстове на български (проект на Отворено 

общество – София) 

http://europa.eu.int/futurum/conothacad_en.htm - официален сайт на конвента – аналитични 

текстове на мозъчни тръстове, университетски центрове и НПО 
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