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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Докторска програма: “Социално управление”
Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление

ВАРНА
2012
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Обща характеристика:
Програмата осигурява придобиване, усъвършенстване и непрекъсната
актуализация на знанията в областта на управлението. В обхвата на
програмата е управлението на стопански, нестопански и публични структури,
както и управлението на различни корпоративни нива. Интердисциплинарния
характер на докторската програма предоставя възможност на специалисти от
различни образователни направления да разширят и задълбочат
компетенциите си в областта на управлението, съобразно динамиката на
социално-икономическите процеси и съвременната глобална среда.
Програмата дава възможност да бъдат дефинирани докторски тези в
широкия спектър на управлението. Акцентът може да бъде поставен върху
оперативното и стратегическо управление, управлението в социалната сфера,
предприемачеството и управлението на МСП, проектното и програмно
управление и управлението в публичната сфера. Интрaнационализацията на
бизнеса предполага и възможността за разработки на тези, свързани с
управлението на международни и мултинационални компании.

Компетенции:
Завършилите докторската програма ”Социално управление” ще придобият
следните компетенции:
- да познават специализираната литература и научните постижения в
областта на теорията на управлението, както и на успешните
управленски практики.
- да прилагат научните и практически постижения в сферата на
корпоративното и социалното управление, управлението в публичните
организации, неправителствен сектор, управление на процесите в
европейския и глобален пазар.
- да овладеят съвременни изследователски методи и модели, както и
съвременни информациoнни технологии, да ги модифицират и
прилагат в практиката.
- да повишат компетенциите си, да усъвършенстват деловитостта и
лидерските си умения.
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Професионална реализация:
Завършилите докторската програма „Социално управление” ще могат:
- да се реализират успешно в различни корпоративни, политически,
неправителствени, социални и публично-административни структури,
заемайки длъжности в органите за управление – висши служители,
специалисти, експерти, оперативни служители.
- да преподават в различните равнища и форми на висше образование и
да провеждат активна научно-изследователска дейност в сферата на
европейската
и
международната
икономика,
социалноикономическите политики, корпоративното управление, глобалните
макро и микроикономически процеси.
Първично звено в което се организира обучението:
Катедра „Стопанско управление”

Екип на докторската програма:
Проф. д-р ик. н. Йордан Коев - ръководител
Преподавани дисциплини:
Корпоративно ръководство
Предприемачество и иновации
Управление на човешките ресурси
Доц. д-р Анастасия Станчева
Преподавани дисциплини:
Теория на управлението
Организация на управлението
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Доц. д-р Цвета Зафирова
Преподавани дисциплини:
Стратегическо управление
Доц. д-р Десислава Серафимова
Преподавани дисциплини:
Теория на управлението
Управление на операциите
Доц. д-р Добрин Добрев
Преподавани дисциплини:
Планиране и прогнозиране
Регионално развитие

Ръководител на програмата: ..................................
(проф. д-р ик. н. Й. Коев)
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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:..................................................
(проф. д-р Пл. Илиев)

ПЛАН
НА ДЕЙНОСТИТЕ

по докторска програма: „Социално управление”

Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Общ брой кредити: 180
(в т. ч. 130 кредита за допускане до защита и 50 кредита за защита на
дисертационен труд пред научно жури)

ВАРНА
2012
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I.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

№
по
ред
I.

Дейности
ФУНДАМЕНТАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Форма
на
контрол

Аудиторна
Извън
заетост
аудиторна
заетост

Кредити

изпит

30

270

10

изпит

30

270

10

изпит

15

135

5

изпит

15

135
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Избираема дисциплина (1)
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)

1.

Корпоративно ръководство

2.

Предприемачество и иновации

3.

Управление на човешките ресурси

4.

Стратегическо управление

5.

Управление на операциите

6.

Организация на управлението

III.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА
НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Избираема дисциплина (1)

1.

Методика на научните изследвания

2.

Количествени методи в научните изследвания

3.

Приложна статистика

IV.

ЕЗИКОВА И КОМПЮТЪРНА
ПОДГОТОВКА
Избираема дисциплина (1)

1.

Английски език

2.

Немски език

3.

Френски език

4.

Руски език

5.

Интернет и офис приложения в научните
изследвания

7

6.

Статистически и иконометричен софтуер

V.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И/ИЛИ
ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
Ръководство на упражнения (5 кредита за една
студентска група)
Научно ръководство на дипломни работи (1
кредит за 1 научно ръководство)
Рецензии на дипломни работи (1 кредит за
една рецензия)
Експертна и консултантска дейност (5 кредита
за едно участие)
ПОСЕЩЕНИЕ НА КУРС ОТ
ДОКТОРСКО НИВО
Методология на научните изследвания
Съвременни електронни ресурси
Библиография, библиографски източници и
описание
Количествени методи в икономиката
ОБЩО:

1.
2.
3.
4.
VI.
1.
2.
3.
4.

№ по
ред

2.

10
3
2
5
10

60

НАУЧНА ПРОГРАМА

II.

I.
1.
2.
II.
1.
IІІ.
1.

20

ДЕЙНОСТИ
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
Разработване и публикуване на два научни доклада
Разработване и публикуване на една научна статия
НАУЧНИ ПРОЕКТИ
Участие в един научен проект
ОБСЪЖДАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
Обсъждане на библиография, структура и значима част от дисертационния
труд
Обсъждане на дисертацията пред първичното звено с решение за
отчисляване с право на защита
ОБЩО:

III.

КРЕДИТИ
40
20
20
10
10
20

20
70

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ПРЕД НАУЧНО
ЖУРИ - 50 КРЕДИТА

Ръководител на програмата: ............................
(проф. д-р ик. н. Й. Коев)

