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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

QUALIFICATION DESCRIPTION 

Докторска програма 

PhD Programme 
Име на докторската програма 

Name of the doctoral programme 

Образователно-научна степен  

Educational and Scientific Degree 
ОНС „Доктор“ 

PhD 

Област на висше образование 

Area of Study 
3. Социални, стопански и  правни науки 

3. Social, economic sciences and law 

Професионално направление  

Field of Study 
3.8. Икономика 

3.8. Economics 

Форма на обучение 

Form of Education 
Редовна / Задочна / Самостоятелна 

Full time / Part time / Independent 

Продължителност на обучението 

Duration of Study 

3 г. редовна, самостоятелна 

4 г. задочна 

3 years full time / independent 

4 years part time 

Форма на завършване 

Form of graduation 
Защита на дисертационен труд 

Defence of PhD Thesis 

Катедра 

Department 
Име на катедра 

Name of the Department 

Факултет 

Faculty 
Име на факултет 

Name of the Faculty 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Кратък текст за актуалността на обучението по докторската програма  

Следва формулиране на целите на обучението (3-4 основни цели), посочени с булети. 

 ….………………………………………………………………………………………… 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Описват се общотеоретичното и специализираното съдържание на обучението по 

докторската програма. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Посочват се конкретните знания (теоретични и фактологически), умения (познавателни и 

практически) и компетентности (самостоятелност и отговорност, ключови компетентности 

за учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности), в 

съответствие с Националната квалификационна рамка - ниво 81 и Европейската референтна 

рамка на Ключовите компетентности за учене през целия живот2). 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ  

Посочват се области на реализация на завършилите докторската програма, вкл. възможни 

длъжности или позиции (може да се използва Националната класификация на професиите и 

длъжностите).  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на катедра „……………“ 

от …………….. 202.. г. (протокол № ….) и от Факултетен съвет на факултет „……………“  

на заседание от …………….. 202.. г. (протокол №  ….). 

 

Ръководител катедра:  

 (име, подпис) 

  
Декан:  

 (име, подпис) 

 

                                                 
1Националната квалификационна рамка на Република България (РМС № 96/02.02.2012) дефинира знанията, уменията и компетенциите, 

които се изискват като резултат от обучението в съответните образователно-квалификационни степени във висшето образование. 
2 Европейската референтна рамка на Ключовите компетентности за учене през целия живот (Официален вестник на Европейския съюз 

C 189/7 4.6.2018 г.) дефинира осем ключови компетентности необходими за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, 

социално приобщаване, устойчив начин на живот, успешен живот в едни мирни общества, организиране на живота по здравословно 

осъзнат начин и активно гражданско участие. 


