
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ 

 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.4. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН: ДОКТОР 
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ДОКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА/ЗАДОЧНА/СВОБОДНА 

 
AНОТАЦИЯ 
 
Докторската програма „Организация и управление на социалните дейности“ има за цел да 
осигури широка интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания, умения и компетенции в 
областта на социалните дейности в съответствие със съвременните тенденции в това 
направление в европейски и глобален мащаб. Наред с това, успешно завършилите тази 
програма ще притежават знания и умения за самостоятелно формулиране на изследователски 
проблем, задълбочен критичен анализ на съответната литература, провеждане на теоретични, 
експериментални и приложни изследвания, за бъдеща научна и академична реализация, както и 
за практикуване на професията в съответствие с най-новите насоки и стандарти в областта.    
 
Области на професионална реализация:  
В процеса на своето обучение и научно-изследователска дейност докторантът в професионално 
направление 3.4. Социални дейности се подготвя за: 
Самостоятелна научно-изследователска дейност в областта на съвременния теоретичен и 
практически контекст на социалните дейности; 
Научно-изследователска и преподавателска работа във висшите училища, в които се 
осъществяват изследвания и се подготвят специалисти за сферата на социалните дейности; 
Управленска дейност в социалната сфера при длъжности, които изискват съответното ниво на 
професионална квалификация; 
Експертна дейност при длъжности, предполагащи решаването на изследователски и 
практически задачи в държавния, неправителствения и частния сектор; др.  
 
УЧЕБЕН ПЛАН 

 Учебна дисциплина Семес
тър 

Оценяване Кре- 
дити 

1.  Методология и методика на научните изследвания в 
социалните дейности 

I Изпит 5 

2.  Съвременни научно-теоретични и технологични 
подходи в социалните дейности 

I Изпит 5 

3. Английски език II Изпит 3 
4. Подготовка и управление на проекти II Изпит 3 
5. Статистически процедури за изследвания в социална 

работа 
III Изпит 6 

6. Избираема дисциплина III Изпит 3 
Научноизследователски, преподавателски и други дейности  

1.  Определяне на научно-изследователския проблем. 
Изготвяне на индивидуален учебен план. 

I Обсъждане, 
утвърждаване 

8 

2.  Разработване на концепция за докторска 
дисертация 

I Обсъждане, 
утвърждаване 

12 

3. Научноизследователска дейност II, III, 
IV,V 

Утвърждаване 43 



4. Посещение и участие в работата на курсове 
(семинари, тюториали и др.) 

II, III, 
IV,V 

Сертификат  18 

5. Преподавателска и/или експертна дейност със 
студенти в социалните и свързаните с тях услуги 
(здравни, логопедични и др. институции) 

II, III, 
IV,V 

Отчет 16 

6. Участие в научни форуми-национални и/или 
международни. 

II, III, 
IV,V 

Сертификат 13 

7.  Подготовка на дисертационен труд- етапи и 
срокове. 

V Обсъждане 10 

8.  Конкретизация на индивидуалния план за 
следващата година 

II, III, IV Обсъждане, 
утвърждаване 

3 

9.  Придобиване право на защита и отчисляване V Отчисляване,  1 
10. Представяне на дисертационния труд пред научния 

ръководител и откриване на процедура за 
предварително обсъждане на дисертационния труд 

V Дисертация 1 

11. Изготвяне на автореферат на дисертационния труд 
на български и английски език 

VI Автореферат 10 

12.  Публична защита на дисертационния труд VI Защита 20 
 


