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Акредитация: 
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Кратка анотация: 

Докторската програма по „Право на Европейския съюз” е съобразена със същността 

и принципите на правната система на Европейския съюз, като се отчитат спецификите на 

развитието и прилагането на правото на ЕС в  отделните държави членки. Засилването на 

човешката мобилност и миграционните процеси пораждат необходимостта от по-добро 

познаване на способите за защита на правата на гражданите в Европейския съюз и отлично 

познаване на дейността на европейските институции и на основните политики на ЕС. 

Динамичното развитие на науката и технологиите в световната икономика и нарастващата 

потребност от все по-тясна специализация и по-висока квалификация на глобализиращия 

се пазар предполагат изследване на широк кръг научно-практически проблеми, които дават 

отражение върху обучението по ОНС „доктор“.  

Основната цел на докторска програма „Право на Европейския съюз ” е подготовката 

на кадри с научен потенциал и висока квалификация, които чрез знанията и уменията си, 

придобити в процеса на обучението, да допринасят за по-нататъшното развитие на науката 

и практиката в областта на европейското право. 

Задачите, свързани с мисията и основната цел са:  



1. Формиране на задълбочени теоретични познания по право на ЕС на всеки бъдещ 

специалист; 

2. Създаване на умения за интерпретиране на теоретичните знания в областта на 

правото на ЕС; 

3. Надграждане на познанията по отношение на институционалните механизми и 

начина на функциониране на Европейския съюз; 

4. Придобиване на компетенции  относно тълкуването и прилагането на практиката 

на Съда на Европейския съюз; 

5. Стимулиране участието на докторантите в осъществяване на проектна дейност за 

разгръщане на техния творчески потенциал и прилагане на иновации при осъществяване на 

изследвания по право на ЕС. 

Докторската програма по „Право на Европейския съюз“ надгражда вече придобити  

научни познания по въпросите на европейското право. Програмата предлага задълбочено 

професионално обучение, което включва практически приложими знания и умения във 

връзка със създаването и прилагането на европейското законодателство и функционирането 

на съдебната система на Европейския съюз. В тази връзка се изучава европейската правна 

система, институционалната система, компетенциите и начините за взимане на решения в 

ЕС, основните политики на ЕС, както и правата на гражданите в Европейския съюз. 

Специално внимание се обръща също и на  Хартата на основните права в Европейския съюз. 

 

Компетенции на завършилите програмата: 

В процеса на обучение докторантът придобива следните знания, умения и 

компетенции: 

1. Знания (теоретически и/или фактологически) 

- Задълбочаване на познанията в областта на разработвания от докторантите 

дисертационен труд, позволяващи им да използват всички необходими методи за своите 

научни изследвания (логически, исторически, сравнителноправен, еволютивен, 

индуктивен, дедуктивен и др.). 

- Придобиване на знания по методиката на преподаване на юридически дисциплини. 

- Формиране на специални знания за работа с различни информационни източници. 



- Задълбочено разглеждане на европейката интеграция и подробно проучване на 

практиката на Съда на ЕС. 

- Усвояване на необходимите знания за работа в динамична среда, в която се развива 

правото на ЕС; 

2. Умения (познавателни и/или практически)  

- Придобиване на необходимия образователен и научен опит в съответната научна 

област.  

- Установяване на контакти с практиката, в резултат на които се създава възможност 

за приложение на нови научни идеи и резултати в реална среда. 

- Прилагане на способности за подробно описване и представяне на направените 

научни изследвания през призмата на конкретния научно-практически проблем. 

- Формиране на умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практическите 

проблеми чрез използване на научен подход за прилагане на придобитите знания  в 

изследователската работа;  

- Придобиване на специфични умения и академични компетенции за овладяване на  

научен стил на изложение (писмено и говоримо) - академично писане; презентиране на 

доклад; писане на дисертация; правене на библиография; публикуване в научно списание и 

пр. 

- Способност за самостоятелно ориентиране в съвременната научна проблематика и 

логическо избиране на сферите, в които докторантът следва да задълбочава своята 

подготовка, придържайки се към целите на своите научни търсения; 

- Умения за работа в екип;  

3. Самостоятелност и отговорност  

- Изграждане на  творческо мислене и умение за провеждане на самостоятелни  

изследвания, разработване на научни тези и прилагане на критичен анализ в научните 

разработки; 

- Усвояване на методиката на научните изследвания и нейното прилагане през 

призмата на конкретния научно-теоретичен и научно-практически проблем и решаване на 

комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти; 

- Самоусъвършенстване на личностните качества и научна продукция чрез критичен 

самоанализ и самооценка;  



4. Компетентност за учене  

- Придобиване на компетентност за систематизиране, анализиране и излагане на 

научните познания в областта на европейското право. 

5. Комуникативни и социални компетентност 

- Свободно общуване на някои от най-разпространените европейски езици. 

- Развиване и усъвършенстване на основните преносими умения като 

комуникационни и презентационни умения, работа в екип, умения за самостоятелна 

инициативност и други.  

- Проектиране на действия чрез най-модерните научни и практически достижения и 

внедряването им в в областта на международното право и международните отношения 

6. Професионални компетентности  

- Прилагане на научноизследователски методи за научни изследвания и академични 

проучвания за възникването, развитието и реалното състояние на конкретен проблем от 

европейското право. 

- Способност за умело ориентиране в съвременната научна проблематика и 

логическо избиране на областите, в които докторантът следва да задълбочава своята 

професионална подготовка. 

- Постигане на висока квалификация на обучаваните докторанти за разрешаване на 

научно-теоретични проблеми и проблеми от практиката с научни подходи и методи. 

 

Професионална реализация 

Подготовката на докторантите по „Право на Европейския съюз“ дава възможност за 

работа в държавни и общински администрации, в органите на съдебната власт - съд, 

прокуратура, следствие и други разследващи органи, както и в частния сектор в лицето на 

бизнеса. Успешно завършилите могат да се реализират в институциите на Европейския 

съюз и неговите специализирани агенции, като изследователи в научни центрове и звена, 

преподаватели във висши училища, консултант-експерти в правителствени и 

неправителствени организации, експерти в управленчески и научно-изследователски 

центрове и институти, експерти в държавната администрация  и органите на съдебната 

власти, както и да заемат всяка друга длъжност, упражняването на която е свързано с 

познаването и прилагане на европейското законодателство. 



Учебен план (съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател) 

Обучението на докторантите по „Право на Европейския съюз“ се осъществява в 

съответствие с изискванията към докторските програми и при спазване на разпоредбите и 

изискванията на Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав 

в Република България (обн. ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.), Правилника за прилагане на Закона 

за развитие на академичния състав на Република България (приет с ПМС №202/10.09.2010 

г.), Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Вътрешните 

правила за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България 

и другите нормативни актове, регламентиращи този процес. Подготовката на докторантите 

е в съответствие с приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на Югозападния 

университет „Неофит Рилски”, както и Стратегията за развитие на Правно-историческия 

факултет. 

В учебния план на всеки докторант се включва специална методическа и езикова 

подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на 

дисертацията курсове и семинари. 

Научните познания и практическите умения, придобити от докторантите по време на 

тяхното обучение в докторската програма по „Право на Европейския съюз”, включват 

основополагащи дисциплини: 

Раздел на изучавания 

материал 

Обучение в месеци Забележки 

Форма на докторантурите Редовна и на самостоятелна 

подготовка 

 

1. Право на Европейския съюз 

2.Международно публично право 

3.Правна система на 

Европейския съюз 

4.Институционална система на 

Европейския съюз 

5.Дипломатическо и консулско 

право 

6.Право на международните 

договори 

7.Международни организации 

Редовна форма- минимум три 

години (36 месеца );  

Самостоятелна – четири години 

(48 месеца) 

Забележка: срокът на 

докторантурата може да се 

удължи по обективни причини до 

шест месеца със заповед на 

Ректора, след съгласуване с 

научния ръководител по 

предложение на Факултетния 

Подготовката на всеки докторант 

преминава съгласно утвърдения 

му индивидуалния план и 

спецификата на разработвания 

дисертационен труд. 



8.Общи политики на 

Европейския съюз 

9. Конституционно право 

10. Теория на външната политика 

11. Защита правата на човека 

съвет (Правила за приемане на 

докторанти в ЮЗУ „Неофит 

Рилски”- Благоевград 

 

Добрата чуждоезикова подготовка е заложеня като задължително изискване при 

кандидатстването за прием на редовни докторанти по „Право на Европейския съюз”. 

Владеенето на чужд език или езици е с изключително важно значение при разработването 

на дисертационен труд с оглед анализирането и изследването на опита на държавите членки 

на Европейския съюз и техните традиции и научни достижения в разглежданата област. В 

тази връзка всеки зачислен докторант има възможност за повишаване на своята 

чуждоезикова терминологична подготовка посредством посещаването на специализирани 

курсове. В допълнение на докторантите е предоставена възможност за постоянни 

консултации с преподавателите по чужди езици, включени в състава на Катедра 

„Международно право и международни отношения”. 

 

Изпитите, които полагат докторантите, се определят с индивидуалния план за 

подготовка на докторанта в съответствие с действащите нормативни разпоредби и в 

зависимост от профила на тяхната магистърска степен. 

 

Дипломиране: 

- Полагане на изпити – докторантски минимуми;  

- Защита на докторска дисертация. 

 


