Приложение 4
Характеристика на докторска програма „Индустриален бизнес“

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Докторска програма:ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС
Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.8. Икономика

ВАРНА
2012

Обща характеристика:
Програмата осигурява базова и специализирана подготовка, която
интегрира научните и практико-приложните знания в областта на стратегическото и тактическото управление на индустриалните предприятия и
отрасли, както и всички свързани с тях сектори. Нейният интердисциплинарен характер позволява формиране на знания и умения относно
всички функции и дейности по управлението на индустрията на различни
равнища.
Тематичният кръг на възможните докторски тези в рамките на
програмата е изключително широк, но всички те се съсредоточават около
една обща крайна цел – да се създават условия за трансфера на получените
научни и научно-приложни резултати за повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на индустрията в условията на глобализация
на икономиката. Интердисциплинарният подход дава отлична възможност
за разнообразни научни изследвания, задълбочаване и разширяване на
компетенциите на докторантите, както и позволява на много широк кръг
заинтересувани да се обучават в нея.

Компетенции:
Завършилитедокторскатапрограма "Индустриален бизнес" ще
придобиват следнитекомпетенции:
- ще познават специализираната литература и постижения в
областта на икономическите процеси и управление на
индустрията;
- ще познават и могат да прилагат широк инструментариум от
научни и практически методи и техники за изследване на
дейността на индустриалните предприятия, сектори и отрасли на
национално и регионално равнище;
- ще придобият умения и навици за самостоятелно извършване на
научни и научно-приложни изследвания, както и умения за
представяне на получените резултати чрез научни съобщения и
публикации в реномирани списания, тематични сборници и други
научни издания;
- ще получат знания за процесите на интеграция на науката с
практиката и технологията за прилагане на научните и научноприложни резултати в дейността на индустриалните предприятия,
сектори и отрасли;

-

ще се формират като способни за работа в екип специалисти,
притежаващи деловитост, компетентност и лидерски умения.

Професионална реализация:
Завършилите докторската програма "Индустриален бизнес"ще могат:
 да осъществяват преподавателска и изследователска работа в
университети, научни институти и високотехнологични фирми в
страната и чужбина;
 да намират професионална реализация като мениджъри, приложни и
аналитични специалистив малки, средни и големи предприятия на
българската индустрия, органи на държавното и общинско
управление, банки, инвестиционни дружества и фондове,
консултантски фирми, бизнес инкубатори, клъстери и бизнес мрежи
и др.
Първично звено, в което се организира обучението:
КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИЯТА”
Екип на докторската програма:
1. Доц. д-р Илиан Минков – ръководител;
Преподавани специални дисциплини:
Планиране и анализ на индустриалното предприятие
Фирмена култура
2. Проф. д-р ик.н. Тодор Ненов
Преподавани специални дисциплини:
Управление на иновациите
Корпоративен контролинг
3. Доц. д-р Силвия Благоева
Преподавани специални дисциплини:
Организация на индустриалното производство
Оперативно управление на производството

Производствена логистика
Корпоративна логистика
4. Доц. д-р Румяна Шинева
Преподавани специални дисциплини:
Организация на труда
Управление на човешките ресурси
5. Доц. д-р Иван Петров
Преподавани специални дисциплини:
Планиране и анализ на индустриалното предприятие
Индустриално предприемачество

Ръководител на програмата:
/......................................./
доц. д-р Илиан Минков

Приложение 5
План на дейностите по докторска програма „Индустриален бизнес“

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

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

ПЛАН
НА ДЕЙНОСТИТЕ

по докторска програма:„ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС”

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)

ВАРНА
2012

I.
№
по
ред

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
Дейности

I.

ФУНДАМЕНТАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.

Избираема дисциплина (1)
Микроикономика
Макроикономика
Международна икономика
Теория на управлението
Икономиканапредприятието
Европейска икономическа интеграция
СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

1.
2.
3.
4.
III.

1.
IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
V.
1.
2.
3.
VI.
1.
2.
3.
4.

Избираема дисциплина (1)
Планиране и анализ на индустриалното
предприятие
Операционен мениджмънт
Управление на персонала и организация на
труда
Управление на иновациите и инвестициите
в индустрията
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА
НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Избираема дисциплина (1)
Методология и методика на научните
изследвания
ЕЗИКОВА И КОМПЮТЪРНА
ПОДГОТОВКА
Избираема дисциплина (1)
Английски език
Немски език
Френски език
Руски език
Интернет и офис приложения в научните
изследвания
Статистически и иконометричен софтуер
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И/ИЛИ
ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
Ръководство на семинарни занятия на две
студентски групи
Пет научни ръководства на дипломни
работи
Пет рецензии на дипломни работи
ПОСЕЩЕНИЕ НА КУРС ОТ
ДОКТОРСКО НИВО
Методология на научните изследвания
Съвременни електронни ресурси
Библиография, библиографски източници
и описание
Количествени методи в икономиката
ОБЩО:

Форма
на
контрол

Аудиторна
Извън
заетост
аудиторна
заетост

Кредити

изпит

30

270

10

защита
на
реферат

30

270

10

изпит

15

135

5

изпит

15

135

5

20
10
5
5
10

60

НАУЧНА ПРОГРАМА

II.
№ по
ред
I.
1.
2.
II.
1.
IІІ.
1.
2.

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 дисертационен
труд
Обсъждане на дисертационен труд 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:
/доц. д-р Ил. Минков/

