СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УЧЕБЕН ПЛАН
Утвърждавам: ..................................
РЕКТОР на СУ”Св.Кл.Охридски”

Приет на Академически съвет с протокол
№ ............. / ...............

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Социология
Образователна и научна степен “ДОКТОР”
Форма на обучение: Р, редовна / З, задочна
Продължителност на обучението (години): Р, 3 години / З, 4 години
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І. Анотация на програмата
Програмата е със срок на обучение 3 години за редовно и 4 години за задочно обучение. Предназначена е за кандидати, спечелили
конкурсите за редовно и задочно обучение, обявени за нуждите на катедра „Социология“. Модулният принцип на разработване на програмата е подходящ и за докторанти по други професионални направления, обучаващи се в Университета или извън него. Докторската
програма по Социология е в съответствие с най-новите тенденции в развитието на социалните науки.
Основните цели на обучението в ОНС „доктор“ в катедра „Социология“ по докторска програма Социология са:
 Осигуряване приемственост на преподавателския (академичен) състав и развитие на научните изследвания в полето на социологията;
 Предоставяне възможност на изявени студенти, завършващи ОКС „магистър“ за самостоятелни научни търсения и проспериране в
научноизследователското поприще.
Задачите на докторската програма по Социология са:
 Осигуряване на академична среда за научно израстване на магистри с доказани качества и интерес към научните изследвания;
 Осигуряване на учебната работа и научноизследователската дейност с нови насоки и разработки;
 Гарантиране на условия за междуинституционален и международен обмен и мобилност на обучаемите;
 Утвърждаване на високи и споделени критерии за научни постижения и приноси в сферата на социологията.
А. Структура на учебния план
Докторската програма по Социология съчетава широки познания в областта на социологията със задълбочена специализация в избрана по-тясна тематична област от социологията. Основните принципи на програмата са интердисциплинарност, гъвкавост, индивидуален подход. Обучението е съобразено с потребностите на докторантите и е балансирано с оглед развиването на техните изследователски
интереси и формирането на широк спектър от професионални умения и компетентности. Докторантурата по Социология дава задълбочени теоретични знания и практически умения, които позволяват самостоятелно осъществяване на теоретични и приложни изследвания,
разработка, оценка и управление на проекти, представяне и интерпретация на резултатите.
Б. Формат на учебния план и организация на учебния процес
Форматът на учебния план е модулен. Модулите са четири. Общият брой кредити за целия срок на обучение е 180 (по 60 кредита
за година), набирани от четирите модула.
Описание на модулите:
1. Учебна дейност, която включва:
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1.1 задължителните по Закона за висшето образование докторантски минимуми по специалността и чужд език;
1.2 избираеми курсове: по научното направление на докторантурата, курсове, формиращи специфични изследователски умения и
компетентности, академични знания и умения, участие в лятна школа.
Всички курсове са едносеместриални и са кредитирани съобразно приетите в СУ изисквания.
2. Научноизследователската дейност, която включва:
2.1 Работа по дисертацията.
2.2 Публикации, участие в научни форуми и проектна и друга научно-изследователска дейност.
3. Педагогическа дейност – съгласно действащия университетски „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“ и възможността докторантите, успешно издържали задължителните си докторантските изпити (минимуми), да водят семинарни упражнения.
4. Допълнителни дейности – кредитира се работата на докторантите в административната и организационна дейност на катедрата
съобразно цитирания Правилник и конкретната натовареност на докторанта.
Учебната документация за провеждането на обучението в ОНС „доктор“ се подготвя в катедрата в съответствие с действащата
нормативна база, уреждаща обучението.
Действащата учебна документация се състои от:
 Индивидуален учебен план на докторанта за периода на докторантурата;
 План-сметка към учебния план
 Стандартизирана форма на протоколи, засягащи полагането на специализиран докторантски минимум и изпити, залегнали в
учебния план;
 Стандартизирана форма на годишен отчет на докторанта.
Научните ръководители, следят и контролират за спазването на сроковете и изпълнението на задълженията на докторантите. Отговорникът на катедрата за докторантската степен контролира административните процедури по докторантурите. Ръководителят на катедрата
организира обсъждането на темите на новоназначените докторанти, на индивидуалните учебни планове, отчетите и атестациите на катедрен съвет.
ІІ. Реализация на завършилите
Успешно завършилите докторската програма по Социология са подготвени за реализация както в академичната и изследователска
сфера, така и в бизнес сферата на социалните и маркетингови изследвания, на човешките ресурси, медиите, комуникациите и др., така
също и за реализация в държавния и неправителствения сектор.
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I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ - МИНИМУМ ECTS кредити: 60 (Р,З)

Докторантски минимум по специалността
Докторантски минимум по западен език

Часове

лекции

семинарни
занятия

извън
аудиторна
натовареност

Всичко задължителни занятия

Наименование на учебната дисциплина

Оценяване

Вид на докторския курс

ECTS
кредити

Разпределение по
години

1. Докторантски минимуми - Задължителен минимум ECTS кредити: 30 (Р,З)

Задължителен

изпит

20

не

Не

600

600

Задължителен

изпит

10

не

Не

150

150

първа
година
първа
година

Разпределение
по години

Часове

Всичко
задължителни
занятия

ECTS кредити

Оценяване

Наименование на учебната дисциплина

Вид на докторския курс

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО-ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ/ШКОЛИ задължителен минимум ECTS кредита: 30 (Р,З)

семинарни
занятия

извън
аудиторна
натовареност

15 (по 5
на годи- Не
на)

Не

450

450

Първа, втора година

лекции

Участие в докторантски научен семинар задължителен
(презентация на част от дисертацията)

презентация

Курсове, формиращи академични знания и
Избираем
компетентности

изпит

5

30

Не

120

150

Първа, втора година

изпит

5

30

Не

120

150

Първа, втора година

изпит

5

30

Не

120

150

Първа, втора година

Сертификат

5

30

Не

120

150

първа, втора и трета
година

Курсове по научното направление на доктоИзбираем
рантурата
Курсове, формиращи специфични изследоваИзбираем
телски умения и компетентности
Участие в научна школа на български език

Избираем
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Участие в научна школа на чужд език след
Избираем
спечелен конкурс

Сертификат

10

30

Не

120

150

първа, втора и трета
година

Забележки:
 Признават се курсове, формиращи академични знания и компетенции; специфични изследователски знания и компетенции, както и курсове по
научното направление и тематичната насоченост на докторантурата и организирани от:
o друг факултет на СУ
o други докторантски училища към Университета
o други университети, с които СУ има договори за сътрудничество, вкл. докторантска мобилност, вкл. по програма „Еразъм“.
 Докторантите избират докторантски курсове/докторантски семинар/участие в лятна школа, като набират минимум 30 кредита.
 Посещението и оценките от задължителните и избираемите докторантски курсове се удостоверяват с протокол, издаван от Деканата на ФФ
Протоколът се представя на инспектора, отговарящ за докторантите в рамките на 10 работни дни след полагане на изпита.

ІІ. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ Задължителен минимум ECTS кредити: 110 (Р) и 120 (З)

1. Работа по дисертацията задължителен минимум от ECTS кредита за: 60 (Р) и 65 (З)
Тип работа
Написване на обособена част от дисертационния труд

Кредити
5 (за всеки 20-25 стр. от по 1800
знака.)
10

Подготовка на инструментариум за ЕСИ

Години
текущо
текущо

15
Теренно изследване (вкл. събиране и проучване на архив)

текущо
10

Рефериране и систематизиране на изследванията по темата
Вътрешно обсъждане на дисертацията

текущо

20

Последна от редовния срок на докторантурата

Забележки:



Всяка година от докторантурата си докторантът трябва да набере минимум от 20 кредита за работа по дисертацията си. При неизпълнение на това изискване той получава отрицателна атестация. За първата и втората година отрицателната атестация означава
преустановяване на докторантурата. За третата година отрицателна атестация означава отчисление без право на защита.
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2. Научноизследователска дейност: Задължителен минимум ECTS кредити – в зависимост от формата на
обучение: 50 (Р) и 55 ( З)
Тип работа

Кредити

1.Публикации (статии, студии)
в нереферирани български издания
в реферирани/индексирани български издания
в нереферирани чужди издания
в реферирани/индексирани чужди издания /Web of Science, Scopus, Thompson Reuters/
2.Научни доклади
на български научни конференции
на международни научни конференции
Участие в научно-изследователски проект (за всяка една година за един проект)
3. В научно поле, близко до полето на дисертацията
по тема, близка до дисертационната тема
индивидуален научен проект, спечелен след конкурс
4.Преводи, рецензии на книги
Осъществяване на преводи, рецензии на книги и др. – до 20 страници
Осъществяване на преводи, рецензии на книги и др. – 21 и повече страници
5.Научно отличие, награда, стипендия (извън Еразъм и летни школи)
спечелена след конкурс в България
спечелена след конкурс в чужбина.

Години
Текущо

10
15
20
40

Текущо

10
20
5
10
20

Текущо

5
10
Текущо

15
25

Забележки:
 Когато кредитите са набрани от повече от една публикация или повече от едно участие с доклад на научен форум, различните публикации/доклади трябва да представят различни резултати от дисертационния труд.
 Задължителни са поне две публикации по темата на дисертацията.
 Задължителни са поне две участия с доклади на конференции.

ІІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: Задължителен минимум ECTS кредити – 10 (Р)
Вид педагогическа дейност:
Водене на семинарни занятия (с една група)
5 кредита за 30 часа

Кредити
2,5
(до 15 ч.)

5
(16-30 ч.)

7,5
(31-45 ч.)

Години
Втора, трета
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Тюторство (с една група)
Ръководство на курсови работи
Изготвяне на рецензия на дипломна работа

2.5 за 30 часа
5
2.5

Втора, трета
Втора, трета
Първа, втора, трета

Забележки:
 Педагогическата дейност е заложена на основание чл. 60, ал. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ.
 След полагане на изпитите от индивидуалния план на редовен докторант МОЖЕ да се възлага преподавателска дейност, като 45 часа на учебна
година са без заплащане, а остатъкът от 45 до 120 часа на учебна година със заплащане.
 Ако не съществува организационна възможност на докторант да бъде възложено водене на семинарни занятия, по преценка на научния ръководител му се възлага разработването на методически материали за семинарни занятия.

Задочните докторанти нямат право на педагогическа дейност, затова кредитите им за научна дейност се увеличават.
ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - няма задължителен минимум кредити
Тип работа
Кредити
1. Административна работа (участие в заседанията на катедрения съвет, на които се разглеждат
до 1 на академична година
въпроси, свързани с докторантската степен)
2. Възлагане на административна работа (участие като квестор в провеждане на изпити и други) до 1 на академична година
3. Участие в организиране и провеждане на семинари, срещи, конференции и други инициативи

до 1 на академична година

Години
Текущо
Текущо
Текущо

Забележки:
 Дейностите по т. Допълнителни дейности са заложени в съответствие с чл. 52, ал. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ.
 Кредитите се присъждат по преценка на научния ръководител.

Настоящият учебен план осигурява задължителен минимум от 90 часа аудиторна и 5310 часа извънаудиторна натовареност, което се равнява на 180 ECTS кредита. Обучението е в съответствие с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Прилагането на системата за натрупване и трансфер на кредити в обучението по
учебния план е съобразено с Наредба № 21/2004 г. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища,
както следва: 60 кредита за учебна година.
Учебният план е приет с решение на Факултетния съвет на Философски факултет с протокол № ….

ДЕКАН:
проф. д-р Димитър Денков
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