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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 Департамент Демография към ИИНЧ при БАН, както и за 

докторантура на самостоятелна подготовка.  

Основните цели на обучението в ОНС „доктор“ в Департамент Демография към ИИНЧ при БАН по докторска програма Социология са: 

- Подготовка и обучение на висококвалифицирани учени с умения за интердисциплинарни изследвания на социално-демографските процеси 

(изучаване и анализ на репродуктивното, семейното, брачното, образователното, здравното и миграционното поведение на индивидите; на 

заетостта, доходите и социалните неравенства; на междуетническите отношения и ролята на етничността за социалното изключване и 

задълбочаването на социалните неравенства; на социалните, семейните и демографските политики). 

Задачите на докторската програма по Социология са: 

 Утвърждаване на високи и споделени критерии за научни постижения и приноси в сферата на социологията. Усвояване на съвременни 

знания в областта на теорията и методологията на общата социология и на специални социологически дисциплини, свързани с изучаването 

на демографските процеси, на съвременни статистически методи, на машинно обучение (machine learning), както и на интердисциплинарен 

подход при анализа на социално-демографските процеси. 

 Осигуряване на академична среда за научно израстване на докторанти/млади учени с доказани качества и интерес към демографските 

изследвания. Развитие на уменията им за статистическа обработка и анализ на големи масиви от данни, на данни от количествени и 

качествени изследвания. Придобиване на умения за изготвяне на социални оценки и анализи за нуждите на управлението, както и за 

осъществяване на мониторинг на изпълнението на социалните политики; 

 Придобиване на умения за публична презентация на научни резултати, както и за преподаване на специалните социологически дисциплини, 

в които са специализирали, с оглед включването им в подготовката на специалисти за нуждите на ИИНЧ-БАН, НСИ, катедрите по 

социология на българските университети и регионалните и местни институции; 
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 Създаване на условия за междуинституционален и международен обмен и мобилност на обучаемите. 

 А. Структура на учебния план 

Докторската програма по Социология в  ИИНЧ – БАН съчетава широки познания в областта на общата социология със задълбочена 

специализация в областта на Социология на семейството,  Социология на младежта, Социализация на личността, Социална стратификация и 

социални неравенства, Социология на расите, етничността и национализма, Социология на образованието, Социална психология, Статистика 

и Демография, Социология на отклоняващото се поведение, Социални и семейни политики, Джендърни изследвания и др. 

 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, преподавателска дейност. 

Б. Формат на учебния план и организация на учебния процес 

Форматът на учебния план е модулен. Минималният брой кредити за целия срок на обучение е 200 (средно по 65-70 кредита за година), набирани 

в рамките на три/четири години. 

Описание на модулите: 

1. Образователна програма (задължителен минимум от 130 точки), която включва: 

(1) Индивидуално специализирано обучение по социология и по статистика и демография в ИИНЧ на БАН. Обучението завършва с изпит 

по Социология и изпит по Демография и статистика с конспекти, приети от НС на ПНЗ, за което докторантът получава по 40 кредита за 

всеки минимум; 
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(2) Общо специализирано обучение по научни направления (специални социологически дисциплини, свързани с темата на изследване на 

докторанта) – съвместно от ИИНЧ на БАН и от Докторантското училище към ЦО при БАН. Общото специализирано обучение става чрез 

преминаване на най-малко един курс по 30 часа. Курсовете завършват със зачитаща се оценка или с друга форма, приета от НС на ПНЗ и 

носят по 20 кредита: специална социологическа дисциплина – минимум 20 кредита. 

Предложения за такива курсове се правят от хабилитирани лица или доктори на науките пред НС на ПНЗ, като се представят съответни 

програми за обучение. След дискусия НС на ПНЗ може да приеме тези програми и ги изпраща в ЦО.  

По преценка на научния ръководител (консултант) докторантът може да прослуша и допълнителни курсове от одобрените, както и някои 

курсове, които се четат във ВУ. Курсовете се провеждат лекционно при минимален брой от 5 слушатели. При по-малък брой обучаеми 

курсовете се провеждат чрез консултации с лектора; 

(3) Общоакадемично обучение за придобиване на езикови и компютърни умения – от Докторантското училище към ЦО при БАН. Езиковите 

курсове се провеждат на шест нива, в т.ч. ниво на специализирано езиково обучение в областта на темата. За докторантите в 

БАН се признават само сертификати за успешно положени изпити по език и по компютърно обучение, издадени от ЦО при БАН. Кредитите 

за преминало езиково и компютърно обучение са по 25 точки всеки, не по-малко от два курса или 50 точки. 

 

2. Научноизследователската дейност, която включва: 

(1) Работа по дисертацията. 

(2) Публикации, участие в научни форуми, проектна и друга научно-изследователска дейност. 

 

3. Допълнителни дейности – кредитира се работата на докторантите в изследователската, административната и организационна дейност на 

ИИНЧ – БАН съобразно Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН 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. 
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Действащата учебна документация се състои от: 

 Индивидуален учебен план на докторанта за периода на докторантурата; 

 Стандартизирана форма на протоколи, засягащи полагането на специализиран докторантски минимум и изпити, залегнали в учебния 

план; 

 Тримесечни отчети на докторанта, приемани от секцията, както и стандартизирана форма на годишен отчет на докторанта, приеман от 

секцията и Научния съвет. 

Научните ръководители следят и контролират за спазването на сроковете и изпълнението на задълженията на докторантите. Ръководителят на 

секцията контролира административните процедури по докторантурите. Ръководителят на секцията организира обсъждането на темите на 

новоназначените докторанти, на индивидуалните учебни планове, отчетите и атестациите на заседание на секцията. 

ІІ. Реализация на завършилите 

Успешно завършилите докторската програма по Социология са подготвени за реализация както в академичната и изследователската сфера, 

така и в бизнес сферата на социалните и демографските изследвания, в националните и регионалните структури на НСИ, във фирми, в медиите, 

комуникациите и др., така също и за реализация в държавния и неправителствения сектор. 

 

I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ - МИНИМУМ ECTS кредити: 130 (Р,З, СП) 

1. Докторантски минимуми - Задължителен минимум ECTS кредити:  40 (Р,З, СП) 

2. Докторантски минимум по статистика и демография - Задължителен минимум ECTS кредити:  40 (Р,З, СП) 

3. Докторантски минимум по западен език – ЦО на БАН - Задължителен минимум ECTS кредити:  25 (Р,З, СП) 

4. IT курс в ЦО на БАН - Задължителен минимум ECTS кредити:  25 (Р,З, СП) 

 

Наименование на учебната дисциплина Вид на 

докторантския курс 

Оценяване ECTS кредити 

Докторантски минимум по социология Задължителен Изпит 40 

Докторантски минимум по статистика и демография Задължителен Изпит 40 

Докторантски минимум по западен език – ЦО на БАН Задължителен Изпит 25 
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IT курс в ЦО на БАН Задължителен Изпит 25 
 

 

2. ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ - МИНИМУМ ECTS кредити:  20 (Р,З, СП) 

1. Курсове по научното направление на докторантурата  

2. Курсове,  формиращи необходими академични знания и компетентности 

3. Курсове,  формиращи специфични изследователски умения и компетентности 

 

Наименование на учебната дисциплина Вид на 

докторантския курс 

Оценяване ECTS кредити 

Курсове по научното направление на докторантурата  Избираем Изпит 20 

Курсове,  формиращи необходими академични знания и 

компетентности 

Избираем Изпит 20 

Курсове,  формиращи специфични изследователски умения и 

компетентности 

Избираем Изпит 20 

Забележки: 

· Признават се курсове, формиращи академични знания и компетенции; специфични изследователски знания и компетенции, както и курсове 

по научното  тематичната насоченост на докторантурата и организирани от: 

1. ЦО на БАН 

2. други докторантски училища по съответното направление към институти на БАН или университети 

3. други университети, с които БАН има договори за сътрудничество, вкл. докторантска мобилност, вкл. по програма „Еразъм“. 

·  Посещението и оценките от задължителните и избираемите докторантски курсове се удостоверяват с протокол, издаван от ЦО на БАН или 

от съответния университет. Протоколът се представя на секретаря, отговарящ за докторантите в рамките на 10 работни дни след полагане на 

изпита. 

 

 

ІІ. АПРОБАЦИЯ НА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАУЧНАТА ПРОГРАМА – МИНИМУМ ECTS кредити: 20 (Р, З, СП) 

1. Участие в докторантския научен семинар на ИИНЧ – БАН (презентация на част от дисертацията) 

2. Доклад пред научно мероприятие (научна школа/конференция/семинар) в страната 

3. Доклад пред международно научно мероприятие (научна школа/конференция/семинар) в страната или в чужбина 

Наименование на научната дейност Научен продукт ECTS кредити 

Участие в докторантски научен семинар (презентация на част от 

дисертацията) в ИИНЧ-БАН 

Доклад 8  
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Участие в научна школа/конференция/научен семинар на български 

език 

Доклад 24 

Участие в международна научна школа/конференция/научен семинар 

на чужд език 

Доклад 32 

 

 

Докторантите избират докторантски научен семинар/участие в лятна школа/ като набират минимум 20 кредита. 

 

ІІІ. ПУБЛИКАЦИИ НА НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА – МИНИМУМ ECTS кредити: 30 (Р, З, СП) 

Точките, свързани с публикации на научни резултати по темата на дисертацията трябва да бъдат съобразени с минималните изисквания 

по научни области от „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в 

Българска академия на науките“ приет с Решение на ОС на БАН от 20.05.2019 г. 

 

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - няма задължителен минимум кредити 

Тип работа Кредити Година 

1. Административна работа (участие в заседанията на 

секцията) 

до 1 на академична 

година Текущо 

2. Възлагане на специфична административна работа 

до 1 на академична 

година Текущо 

3. Участие в организиране и провеждане на семинари, срещи, 

конференции и други инициативи 

до 1 на академична 

година Текущо 

 


