
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С КИ  Ф А К У Л Т Е Т   
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

Декан: Ректор: 

/проф. д-р Владимира Ангелова/ /проф. д-р Румен Младенов/ 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

НА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА  

 

„СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНА РАБОТА“  

 

 

Образователна и научна степен: ДОКТОР 

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

уки; професионално направление 

Професионално направление: 3.4. Социални дейности 

Форма на обучение Продължителност на 

обучението 
Език на обучение 

Редовна  3 години Български език 

Задочна  4 години Български език 

Самостоятелна 3 години Български език 

 

 

 



1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА 

Докторската програма “Социални политики и социална работа” при катедра “Соци-

ални дейности” на Педагогически факултет при Пловдивски университет “Паисий Хи-

лендарски”  осигурява обучението по трети цикъл на КРЕПВО: Ниво 8 на Европей-

ската квалификационна рамка (ЕКР); Ниво на Квалификационната рамка на Европей-

ското пространство за висше образование (КРЕПВО); Ниво 8 по ISCED; Ниво 8 на 

Националната квалификационна рамка (НКР). Завършилите получават образовател-

ната и научна степен “доктор”  

     Настоящата квалификационна характеристика  определя знанията, уменията, лич-

ностните и професионални компетентностите на докторантите, обучавани в и завър-

шили докторската програма “Социални политики и социална работа”.       

      Аспектите на професионалната дейност са: образователни, организационни, упра-

вленски, планови, проектни, аналитически, изследователски.      

      Квалификационната характеристика на специалността е основен документ, който 

определя учебния план и учебните програми за обучение на докторантите по доктор-

ска програма “Социални политики и социална работа”. Тя е съобразена със Закона за 

висшето образование, със  Закона за развитие на академичния състав в Република Бъл-

гария, с Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Ре-

публика България, с Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския 

университет “Паисий Хилендарски”.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ ЦЕЛИ 

1. Подготовка на висококвалифицирани научни, изследователски, преподавател-

ски и експертни кадри с базисен опит в областта на  социалните политики и 

социалното управление. 

2. Развитие на теоретичната и практическата компетентност за научноизследова-

телска, практико-приложна, преподавателска дейност и експертна дейност в 

сферата на социалните политики и социалното управление.  

3. Формиране на съвременни научно-теоретични и практико-приложни знания, 

умения и компетентности за самостоятелна научноизследователска и препода-

вателска дейност, за работа в екип, за прилагане на иновационни и технологич-

ни постижения в областта на разработване на социални политики .  

4. Формиране на професионални умения за анализ и структуриране на проблеми 

в областта на функционирането на социалните институции, основан върху  съ-

временни научно-приложни знания. 

5. Формиране на професионални умения за разработване на тактики и стратегии 

за развитие и управление на социални институции. 

6. Създаване на готовност за работа в екип, за генериране на идеи и управление 

на вземането на решения.  

7. Създаване на умения за планиране и реализиране на оригинални научни изс-

ледване и представяне на резултатите от тях в различни научни форуми и из-

дания. 

8. Формиране на умения за разработване и реализиране на проекти 

9. Формиране на знания и умения за управление на персонал и ресурси в социал-

ната сфера. 



10. Формиране на лидерски умения в областта на управление на социални инсти-

туции.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Продължителността на обучението по докторска програма „Социални политики и со-

циална работа“ е до 3 г. в редовна и самостоятелна форма на обучение, а до 4 г. в 

задочна форма и приключва със защита на докторска дисертация. 

Образователната и научна степен "доктор" се придобива след:  

 успешно изпълнение на всички етапи от общия и специфичния индивидуален 

план  на докторанта;  

 успешна защита на дисертационния труд.  

 

4. КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Знания (теоретични и фактологични). 

Притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на 

критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в областта на:  

 методологията и методите в областта на социалните изследвания;  

 съвременните тенденции в науките и практиките, свързани със социалното уп-

равление, разработването на социалните политики, функционирането на соци-

алните институции и социалната работа; 

 актуалното състояние и тенденциите във функционирането на социалната 

сфера;  

 методология и методи за управлението на персонал в социалната сфера;  

 методология и методи за управление на ресурси в социалната сфера; 

 разработване и реализиране на проекти в социалната сфера. 

Умения (познавателни и практически)  

Организира, планира и реализира самостоятелно собствената си научна дейност в съ-

ответствие с изискванията за разработване на дисертация.  

Мисли иновативно, разработва и реализира рационален план, който да осигури креа-

тивност на изследването. 

Намира, извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от раз-

лични източници, свързани с темата и изследователския проблем, заложен в нея. 

Решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и нововъведени-

ята. 

Подобрява стандартните или разработва нови модели и подходи при реализирането на 

научното дисертационно изследване 

Управлява несполучливите опити и продължава напред в своята изследователска ра-

бота. 

Пише и представя научни документи (научни статии, резюмета, доклади, графики и 

др.). 

Комуникира с различни аудитории и медии. 

Аналитично и критично оценява собствените резултати от изследването, свързани с 

различни аспекти на образователния процес. 



Развива личностния си потенциал. 

Компетентности (личностни и професионални) 

Самостоятелност и отговорност 

Създава и тълкува нови знания в областтта на социалните политики и социалнта ра-

бота чрез собствени изследвания или друга научна дейност. 

Разширява обхвата на досега реализираните изследвания в научната област. 

Разработва и представя собствени актуални публикации в научната област. 

Има аналитично и критично отношение към постиженията в собствения научно-изсле-

дователския труд. 

Проектира, изпълнява, адаптира и верифицира изследователския процес. 

Комптентности за учене 

Демонстрира способност за систематично придобиване и разбиране на значително ко-

личество знания от най-съвременните научни постижения в научната област или от 

професионалната практика в областта на социалните политики и социалната работа. 

Владее съвременни техники на учене. 

Комуникативни и социални компетентности 

Притежава и използва умения за висока лична отговорност и собствена инициатива в 

сложни и непредвидими контексти. 

Ефективно комуникира на български и на един или няколко чужди езици. 

Ефективно работи в екипи и групи. 

Има ефективни публични изяви и публично говорене. 

Професионални компетентности 

Осигурява различни ресурси за професионалната си дейност. 

Осигурява контрол, грижа и оценка на качеството и ефективността на процеси и ре-

зултати в професионалната си дейност. 

Проявява способност за научни изследвания и проектна дейност. 

Демонстрира способности да концептуализира, проектира, изпълнява  и да се съобра-

зява с модерните постижения в областта на социалните политики и социалната работа. 

Успява да адаптира дейността си към непредвидено възникващи обстоятелства.  

Осигурява пренос и вярна екстраполация на собствените резултати при решаване на 

теоретични и практически проблеми от научната област. 

Ясно формулира нови теоретични и практически проблеми.  

Проявява адекватно поведение и взаимодействия в професионална и специализирана 

среда. 

 

5. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Завършилите докторската програма „Социални политики и социална работа“ са ви-

соко подготвени специалисти, пред които стоят следните възможности за реализация: 

 Извършване на самостоятелни или екипни научни изследвания; 

 Участие в разработване и реализиране на проекти в областта на социалните поли-

тики, социалното управление и социалната работа; 

 Научно-преподавателска дейност във висшите училища; 

 Работа в научноизследователски институции; 

 Експертна дейност в областта на социалните политики и социалната работа; 

 Ръководни функции в областта на социалните политики и социалната работа; 



 Заемане на подходящи длъжности в различни социални институции, както и в дър-

жавната, областната и общинската администрация; 

 Работа в неправителствени организации.  

 Участие в различни форми на продължаваща квалификация (постдокторантски 

програми за повишаване на професионалната квалификация и опит по научната 

специалност и в професионалната област;  

 Участие в конкурси за заемане на академични длъжности и/или придобиване на 

научна степен. 

 

 


