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Обща характеристика:
Докторантската програма по Политическа икономия
(Икономикс) има за цел да утвърди и развие теоретичния фундамент от бакалавърското и
магистърско ниво на академично обучение и да формира предпоставки за усвояването на
по-високо равнище на теоретичния анализ на основата на най-съвременните статистически
и иконометрични модели. Обособени са две основни направления – микро- и
макроикономическа проблематика, като в зависимост от интересите на участващите в
програмата индивидуалните планове и задължителните минимуми се насочват към едно от
двете направления. Програмата включва подробно изучаване на фундаменталните трудове
на икономисти – класици и съвременици и периодичното следене на статиите и студиите,
публикувани в текущите наши и чужди специализирани научни списания. Докторантският
труд е посветен на актуален теоретико-практически проблем от практиката на българската
икономика или от регионалното и световно стопанство.
Компетенции: Целите на програмата са свързани с формирането на солидна и съвременна
теоретично-практическа подготовка на участващите, която да им даде възможност за
успешна професионална реализация на високите равнища на административно и
корпоративно управление. Придобитите компетенции са в сферата на академичното
преподаване, научно-изследователската дейност, научните анализи и прогнози,
консултантската и съветническа дейност, публичната администрация и участието в
международни или регионални икономически организаии от правителствен или
неправителствен характер.
Професионална рализация: Придобитите по време на докторантурата теоретични и
практически знания дават възможност за широко спектърна реализация в различни
области на икономическото и обществено развитие. С най-голям потенциал е
ориентацията към академична кариера, която съчетава преподавателската с научноизследователската дейност. Друга сфера на реализация са научните институти и звена,
където се съчетават научно-изследователските и прогностични дейности с консултативна и
съветничческа практика. Солидната теоретична подготовка на участващите им дава
възможност за сполучлива реализация като икономически анализатори в банки,
корпорации и други икономически институции, като съветници и помощници на
политици, профсъюзни лидери и други общественици.
Първично звено, в което се организира обучението:
КАТЕДРА “ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ”
Екип на докторската програма:
1. Проф. д-р ик.н. Ивона Якимова – Ръководител;
Преподавани специални дисциплини:
Микроикономика
Макроикономика

2. Проф. д-р Зоя Младенова

Преподавани специални дисциплини:
Микроикономика
Европейска икономическа интеграция

3. Проф. д-р Владимир Владимиров
Преподавани специални дисциплини:
Макроикономика
История на икономическата мисъл
4. Доц. д-р Христо Мавров
Преподавани специални дисциплини:
Микроикономика
Макроикономика
5. Доц. д-р Ваньо Гаргов
Преподавани специални дисциплини:
Макроикономика
Международна икономика
Ръководител на програмата:
/Проф. д-р ик.н. И. Якимова/

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:..................................................
(Проф. д-р Пламен Илиев)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. План на дейностите по докторска програма
„Политическа икономия (Обща икономическа теория)“
ПЛАН
НА ДЕЙНОСТИТЕ
по докторска програма: „ ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ
(ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ)”
Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Общ брой кредити: 180
(в т. ч. 130 кредита за допускане до защита и 50 кредита за защита на
дисертационен труд пред научно жури)

I.
№
по
ред

ВАРНА
2012
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
Дейности

Форма Аудиторна
Извън
на
заетост
аудиторна Кредити
контрол
заетост

I.

ФУНДАМЕНТАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

изпит

30

270

10

изпит

30

270

10

изпит

15

135

5

изпит

15

135

5

Избираема дисциплина (...)
1.

Микроикономика

2.

Макроикономика

3.

Международна икономика

4.

Теория на управлението

5.

Икономика на предприятието

6.

Европейска икономическа интеграция

II.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
Избираема дисциплина (...)

1.

История на икономическата мисъл

2.

.....................................................................

3.

.....................................................................

4.

.....................................................................

5.

.....................................................................

6.

.....................................................................

III.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА
НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Избираема дисциплина (...)

1.

Методика на научните изследвания

2.

....................................................................

3.

....................................................................

IV.

ЕЗИКОВА И КОМПЮТЪРНА
ПОДГОТОВКА
Избираема дисциплина (...)

1.

Английски език

2.

Немски език

3.

Френски език

4.

Руски език

5.

Интернет и офис приложения в научните
изследвания

6.

Статистически и иконометричен софтуер

V.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И/ИЛИ
ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
Ръководство на семинарни занятия –
минимум 2 групи
Участие в експертна група
............................................................................
............................................................................

1.
2.
3.
4.

20
10
.10..
...
...

ПОСЕЩЕНИЕ НА КУРС ОТ
ДОКТОРСКО НИВО
Методология на научните изследвания
Съвременни електронни ресурси
Библиография, библиографски източници и
описание
Количествени методи в икономиката
ОБЩО:

VI.
1.
2.
3.
4.

№ по
ред

2.

60

НАУЧНА ПРОГРАМА

II.

I.
1.
2.
II.
1.
IІІ.
1.

10

ДЕЙНОСТИ
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
Разработване на 2 научни доклада
Разработване на 1 научна статия
НАУЧНИ ПРОЕКТИ
...........................................................................
ОБСЪЖДАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
Обсъждане на библиография, структура и значима част от дисертационен
труд
Обсъждане на дисертационен труд в катедрата – окончателен вариант
ОБЩО:

III.

КРЕДИТИ
40
20
20
...
...
30
10
20
70

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ПРЕД НАУЧНО
ЖУРИ - 50 КРЕДИТА

Ръководител на програмата:
/проф. д-р ик.н. И. Якимова/

