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ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ  

В КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС:  

ЕВРОПЕИСТИКА (ПОЛИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 

ПОЛИТИКА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС) 

 

 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- Актуално CV; 

- Диплома за завършено образование 

- Мотивационно писмо 

- Допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): научна 

публикация, която се прилага в целия й обем; изследователски анализ в доклад 

от проучване на държавна или неправителствена институция и др. 

 

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 

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

съобразена с Правилника на Софийския университет. Конкурсната процедура 

включва три 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 – социална и академична актуалност; 

- основни изследователски въпроси; 

- позициониране на изследователския проект в контекста на предходната 

научна традиция; 

- 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. 
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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.  

 Третият етап на конкурса е изпит по чуждоезикова компетентност, който 

се провежда централизирано за целия университет от катедрите по съответни 

езици. До него се допускат кандидати, получили среден успех от писмения и 

устен изпит „много добър“ (4.50). Минималният успех от изпита от език, който 

се приема за издържан, е „много добър“ (4.50). 

 Успешно издържали конкурса са кандидатите, които са издържали и 

изпита по чуждоезикова компетентност и са 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 заседание на 

Катедрения съвет на специалност Европеистика не по-късно от един месец, след 

приключване на изпитите. 

 

 
ТЕМАТИЧНИ ПОЛЕТА 

 

 
1. История на разширяванията на ЕС. 

 

2. Политика, подход и методология на разширяванията на ЕС.  

3. Специфика на Източното разширяване на ЕС 

4. Специфика на разширяването на ЕС към страните от Западните Балкани 

5. Отношенията между политиките на разширяване и на съседство на ЕС.  
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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://jeanmonnetexcellence.bg/актуални-коментари-анализи/ - анализи по 

евроинтеграционни въпроси на Жан Моне Център за високи постижения към 

катедра Европеистика 
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http://www.cer.org.uk/
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_bg.htm
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