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Обща характеристика:
Квалификационната характеристика е основа за разработването на
учебната документация и определяне на изискванията към подготовката,
написването и защитата на дисертационен труд за получаване на
образователна и научна степен “доктор” по докторска програма
„Стокознание” към ИУ- Варна. Тя е адаптирана към приетите изисквания в
ИУ – Варна за подготовката на качествен академичен състав,
висококвалифицирани научни работници, изследователи и университетски
преподаватели съобразно съвременните постижения на науката,
разпространението и преподаването на знанията.
Програмата осигурява задълбочаване на придобитите знания в
магистърската степен за съвременните икономически и пазарни процеси,
свързани с интегрирано управление на асортимента и качеството на стоките
през целия им жизнен цикъл. Докторската програма има интердисциплинарен
характер и осигурява възможност на специалисти и от други образователни
направления да разширят и усъвършенстват компетентността си в областта на
контрола, оценката, съхранението на качеството на стоките, сертификацията
и конкурентоспособността.
Основната цел на подготовката на докторанти по докторската програма
е написването и успешната защита на докторска дисертация.
Дисертационният труд трябва да решава научни или научно-приложни
проблеми в областта на стоковедната наука, да реализира научни или
научноприложни резултати с оригинален принос в науката, както и творчески
да развива научните достижения в изследваната област.
Възможността за избор на докторски тези в рамките на програмата е
изключително разнообразна. Основната насоченост е свързана с въпросите за
състоянието, проблемите при формиране на потребителните свойства на
стоките, възможностите за тяхното подобряване. Обучението на докторантите
се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и
полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.
Компетенции:

Завършилите докторската
следните компетенции:

програма

„Стокознание”

придобиват

- творчески подход и усвояване на знания от
специализираната литература и научни постижения в
продуктовата сертификация, спецификата на потребителните
промишлените и хранително-вкусовите стоки, организацията и
на качеството, безопасността и съхранението на стоките;

областта на
областта на
свойства при
управлението

- систематизиране и критично осмисляне на съществуващи научни тези
и аргументиране на свое становище;
- открояване на нерешени или частично решени проблеми в
изследваната област на знанието;
- познаване и прилагане на научните постижения по въпросите на:
класификацията на стоките; производствения, инспекционния, митническия и
сертификационния контрол; мениджмънта на качеството, опаковките и
съхранението на стоките; усъвършенстване и оценка на потребителните
свойства
на стоките, на хранителната им ценност и безопасност;
идентифициране и установяване на различните видове фалшификации;
стоковите експертизи; конкурентоспособността на стоките и защитата на
потребителските интереси;
- владеене и прилагане в различните области на професионалната си
дейност на: съвременните методи за анализ и изследване на стоките;
методите за икономически проучвания, анализи и експертна дейност;
съвременните информационни технологии и приложимостта им за изследване
на асортимента, качеството и свързаните с тях управленски дейности;
- провеждане на успешно самостоятелно научно-експериментално
изследване и правилно интерпретиране, логично, точно оформяне и
представяне на резултатите от научното изследване.
Професионална реализация:
Успешно завършилите докторската програма «Стокознание» ще могат:

 Да се реализират в сферата на образованието и изследователските
институти,
като
преподаватели,
научни
сътрудници
и
изследователи;
 Да
провеждат
пълноценна
организационна
и
научноизследователска дейност в сферата на икономиката, както и в
различните структури, пряко свързани с продуктовата политика,
качеството, безопасността, стандартизацията и сертификацията;
 Да се реализират успешно в различни държавни, корпоративни и
частни структури, свързани с контрола на качеството, със защита на
потребителските интереси, с експертна и консултантска дейност при
установяване на данъчни, застрахователни и митнически нарушения.
 Да осъществяват успешен мениджмънт на: производствени,
търговски и логистични вериги; стокови борси; одиторски и
сертификационни фирми на системи и продукти; митници и
митнически агенции.
Първично звено, в което се организира обучението:
КАТЕДРА “СТОКОЗНАНИЕ”
Екип на докторската програма:
1. Доц. д-р Теменуга Стойкова – ръководител;
Преподавани специални дисциплини:
„Стокознание и експертиза на промишлените стоки”
„Качество и опаковка на стоките”
„Качество и промени при съхранение на стоките”
„Сертификация и управление на качеството”
2. Доц. д-р Събка Пашова
Преподавани специални дисциплини:
„Стокознание и експертиза на хранително-вкусовите стоки”

„Качество и промени при съхранение на стоките”
„Методика на научните изследвания”
3. Доц. д-р Денка Златева
Преподавани специални дисциплини:
„Стокознание и експертиза на хранително-вкусовите стоки”
„Качество и промени при съхранение на стоките”
„Методика на научните изследвания”
„Сензорни и експертни методи за анализ на качеството”

Ръководител на програмата: ....../п/...................
/Доц. д-р Теменуга Стойкова/
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УТВЪРЖДАВАМ:
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(Проф. д-р Пламен Илиев)

ПЛАН
НА ДЕЙНОСТИТЕ

по докторска програма: „ СТОКОЗНАНИЕ”

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

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

I.
№
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

5

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.

Стокознание и експертиза на промишлените
стоки

2.

Стокознание и експертиза на хранителновкусовите стоки

3.

Качество и опаковка на стоките

4.

Сертификация и управление на качеството

5.

Качество и промени при съхранение на
стоките

III.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА
НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Избираема дисциплина (1)

1.

Методология на научните изследвания

2.

Сензорни и експертни методи за анализ на
качеството

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

6.

Статистически и иконометричен софтуер

V.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И/ИЛИ
ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
Ръководство на упражнения на една
студентска група
Три научни ръководства на дипломни работи
– по един кредит за едно ръководство
Две рецензии на дипломни работи – по един
кредит за едно ръководство
Участие в експертна и консултантска дейност
– по пет 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.

5
3
2
10
10

60

НАУЧНА ПРОГРАМА

II.

I.
1.
2.
II.
1.
IІІ.
1.

20

ДЕЙНОСТИ

КРЕДИТИ

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.

40
20
20
10
10
20

20
70

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ПРЕД НАУЧНО
ЖУРИ - 50 КРЕДИТА
Ръководител на програмата:......./п/.......
/доц. д-р Теменуга Стойкова/

