
                                                                                                                        
  

Б  Ъ  Л  Г  А  Р  С  К  А   А  К  А  Д  Е  М  И  Я   Н  А  Н  А  У  К  И  Т  Е  

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  „Д Е М О Г Р А Ф И Я“ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки  

Професионално и научно направление: 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата  

Научна специалност: „Социология”  

Образователна и научна степен: доктор  

Форми на обучение: Редовна; Задочна; Самостоятелна 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на Научния съвет на ИИНЧ-БАН от 2019 

г. (Протокол № 11/25.07.2019 г.).  

 

Директор: /п/ 

                                                                       (проф. д-р Йоланда Зографова) 

  



Специалността „Социология“ от професионално направление 3.1. Социология, антропология и 

науки за културата по образователната и научна степен „Доктор“ дава възможност да се провежда 

научноизследователска, преподавателска и организационна-управленска дейност в областта на 

социологията и социално-демографските изследвания.  

 

І. НАУЧНА ОБЛАСТ  

 

Социологията е комплексна област на науката, която изучава човешките общества. Социология 

на населението разглежда социално-демографския аспект на тези общества в качеството им на 

възпроизвеждащи се съвкупности под действието на ражданията, умиранията и миграционните 

движения. Занимава се също така с анализ на социалните, икономическите и др. фактори, които влияят 

върху състоянието на населението (неговия брой и състав според различни критерии), върху 

тенденциите на различните процеси, върху взаимните връзки, съществуващи между състоянието на 

населението и неговото развитие, от една страна, и демографските процеси, които ги определят, от 

друга.  

Социологическите изследвания, фокусирани върху демографски проблеми се развиват 

интензивно през последните десетилетия. Научният интерес към социологическите аспекти на 

демографското възпроизводство произтича от необходимостта да се проследяват и обяснят от научна 

гледна точка протичащите демографски процеси, които променят облика на Европа и света и които 

поставят Европа и другите развити страни в специфична позиция в рамките на световното развитие. 

Наред с това, глобализацията и интегрирането на България в европейските структури налагат 

необходимостта от подготовка на специалисти за разширяващото се международно сътрудничество в 

тази област. Голяма част от международните проекти на Европейския съюз, ООН, Съвета на Европа, 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) имат социологически и социално-

демографски характер и за тяхното разработване се привличат висококвалифицирани специалисти в 

тази област от всички страни.  

Научното поле „Социология” с фокус върху населението и демографските проблеми е отдавна 

утвърдено и институционализирано в развитите страни в Европа и света. Департамент Демография на 

ИИНЧ-БАН е единственото научно звено и водещ национален център в страната за социологически 

изследвания с демографска насоченост. Приоритетни проблеми области са: изучаване на динамиката 

на процесите раждаемост, брачност, смъртност и миграции; промените в семейните модели, 

джендърните взаимоотношения в публичната и частната сфера; стареенето на населението; 

етничността и уязвимите социални групи и др. Обучението по ДП „Социология“ е сред основните 

приоритети на ИИНЧ-БАН. Разработваните от докторантите по тази специалност теми са във възлови 

за страната научни области и съответстват на ключови направления в развитието на съвременната 

социология и демография. 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА  

 

Докторската програма по „Социология” е насочена към подготовката на специалисти по 

социология за извършване на научноизследователска, преподавателска, експертна, консултантска, 

организационна и управленска дейности в различни институти, университети, институции, 

организации и фирми. Основна цел на обучението е изграждане на висококвалифицирани специалисти 

по социология със задълбочена теоретична и практико-приложна професионална компетентност в 

областта на социологическите и демографските изследвания.  

Основните задачи на докторската програма по „Социология” в Департамент „Демография” на 

ИИНЧ включват:  

 комплексно обучение за получаване на стабилни теоретични и методологически знания по 

социология и демография, вкл. социологически дисциплини, които имат ключово значение 

за изследване на факторите на промяната в демографските отношения и процеси от типа 

на социология на неравенствата и социалната стратификация; обща социология; 

социология на семейството; социология на младежта и младежките движения; социология 

на образованието и науката; социология на труда; социология на здравето; социология на 

личността; социална психология; джендърни изследвания; раса, етничност и 

национализъм; социология на колониализма; социология на политиката; социология на 

управлението и др. 

 повишаване на дигиталните умения на докторантите; усвояване на разнообразни 

статистически и аналитични методи и формиране на умения за социологически и демографски 

анализи;  



 създаване на умения за прилагане на интердисциплинарен подход при анализа на съвременните 

социални проблеми;  

 изграждане на умения за работа по научноизследователски проблеми и проекти;  

 развиване на умения за създаване на експертни оценки в областта на социологията и 

демографията за нуждите на държавни, частни и международни институции и организации;  

 изграждане на умения за работа в национални и международни научни мрежи.  

 

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНЦИИ  
Завършилият докторската програма по „Социология“ от професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата придобива следните професионални качества и 

компетенции:  

 познава теоретичните основи на социологията и социалната демография;  

 владее най-новите постижения на методологията, методиката и инструментариума на 

специализираните социологически и демографски изследвания; може да формулира нови 

проблеми (теоретични и практически) и да създава ясна концепция за решаването им; 

 умее да ползва теоретичните знания и интердисциплинарните и причинно-следствените връзки 

за задълбочен научен анализ и за решаване на конкретни теоретични и приложни задачи;  

 умее да ползва количествените и качествените методи за социологически и социално-

демографски изследвания;  

 умее да планира и организира научната си дейност и да прави самооценка на постиженията от 

изследователската работа;  

 умее да събира, анализира, класифицира и систематизира информация;  

 има висока чуждоезикова култура;  

 умее да ползва специализирани програмни продукти и съвременни информационни 

технологии;  

 може да извършва самостоятелна и екипна научноизследователска, експертна, 

преподавателска и приложна дейност;  

 способен е да изработва мнения и препоръки за държавната политика, насочени към 

решаването на социални и социално-демографски проблеми;  

  спазва академичната научна етика.  

 

ІV. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОКТОРАНТИТЕ  

С придобитите знания и умения от докторската програма притежателят на образователната и 

научна степен „доктор“ по специалността „Социология“ може да продължи професионалното си 

развитие като:  

 изследовател в научни институти и изследователски центрове (към университети или 

самостоятелни), извършващи теоретични и приложни демографски изследвания;  

 преподавател в колежи, университети и други висши училища по съответната специалност;  

 експерт или специалист на всички равнища на държавно управление – от местните органи на 

властта (общински или областни) до националните органи на управление (министерства, 

държавни ведомства, национални институти – НСИ, НОИ и др., държавни агенции и т.н.), както 

и в международни организации;  

 експерт или консултант в консултантски бюра и организации от частния сектор (в това число 

от агенции за изследване на общественото мнение, както и в отделите по маркетинг, човешки 

ресурси и реклама в големите корпорации) или неправителствени организации.  

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ  

Приемът и обучението на докторанти се извършват в съответствие с изискванията на Закона за 

висше образование, Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при 

БАН и вътрешнонормативните документи на ИИНЧ-БАН.   



За прием за обучение по докторската програма „Социология“ могат да кандидатстват лица, 

завършили образователната квалификационна степен „Магистър“ в областта на социологията, 

икономиката и др. социални, хуманитарни и медицински науки.  

Срокът на обучение в докторската програма е:  

 3 години за редовна докторантура;  

 4 години за задочна докторантура;  

 3 години за докторантура на самостоятелна подготовка.  

 

Придобиването на образователната и научна степен „доктор“ по специалността „Социология“ става 

след:  

 Успешно изпълнение на всички етапи от индивидуалния план на докторанта;  

 Изпълнение на законовите изисквания за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“;  

 Успешна защита на дисертационен труд.  

 


