ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Характеристика на докторска програма „Финанси”
Обща характеристика
Целта на докторската програма по „Финанси” е да се придобият и осъвременят
теоретични концепции и практически умения в областта на финансите. Настоящата
програма е ориентирана към изграждането на лична и професионална компетентност,
съобразена с Националната квалификационна рамка на Република България. Тя се
основава на съвременните стандарти във финансовата теория и практика, които са
утвърдени в академичните и професионалните среди.
В своята подготовка докторантите имат възможност да придобият знания по
фундаментални

и

специални

дисциплини,

методологически

дисциплини,

езици,

информационни технологии и дисциплини, свързани с подготовката и редакцията на
дисертационния труд. Практическите умения на докторантите се развиват с участие в
научни проекти, експертна и консултантска дейност, ръководството на упражнения,
дипломни работи, рецензиране на бакалавърски и магистърски тези.
Специалните дисциплини дават възможност на докторантите да профилират
знанията си в една от следните области: корпоративни финанси, финансови пазари и
инвестиции, банково дело, застрахователно дело, осигурително дело и публични финанси.
С акцент в корпоративните финанси са проблемите на стратегическия финансов
мениджмънт, включително корпоративните инвестиционни решения, сливанията и
поглъщанията, капиталовата структура, дивидентната политика и риск мениджмънта в
корпорациите. Областта финансови пазари и инвестиции обхваща теми като пазарна
структура и механизми, оценяване на финансовите активи, пазарна ефективност,
управление на портфейли и др. Специализиращите знания в областта на банковото дело
включват учението за банковото предприятие, технологията на банкирането (банковите
сделки), банковият маркетинг, приложение на финансовия инженеринг в банкирането и др.
Докторантите, профилиращи се в застрахователното дело, могат да се запознаят с
тенденциите в развитието на някои видове застраховки, уникалните решения за тяхната
дистрибуция, модерното

управление на

застрахователните компании

и

техните

инвестиции, презастраховането и др. Засегнатите проблеми в осигурителното дело са

свързани с организацията и функционирането на осигурителните системи по видове
осигурителни рискове. Публичните финанси обхващат дискусионни теми по управление
на публичните бюджети, държавните регулации, данъчното облагане, фискалната
децентрализация, мениджмънт на държавния дълг и др.
При завършване на докторантската програма докторантите трябва да са
формулирали и доказали конкретни научни хипотези. Резултатите от изследванията следва
да са представени в научни публикации, в т. ч. дисертационен труд, научни статии и
научни доклади.
Компетенции
Обучението в докторската програма „Финанси“ има за цел формиране на
компетентности в четири основни направления:
1. Самостоятелност и отговорност на докторантите
• създаване и интерпретация на нови знания в областта на финансите чрез оригинални
собствени изследвания или друга научна дейност;
• формиране на умения за разширяване обхвата на познанията във финансите;
• изграждане на критерии за самооценка на постиженията;
• развиване на способностите за съставяне, проектиране, изпълняване и адаптиране на
съвременен изследователски процес към конкретна проблематика.
2. Компетентности за учене
• формиране на капацитет за систематично придобиване на знания, базирани на
съвременните научни постижения и на водещи практики в областта на корпоративните
финанси, финансовите пазари и инвестиции, банковото дело, застрахователното дело,
осигурителното дело и публичните финанси.
3. Комуникативни и социални компетентности
• развиване на качества и умения, демонстриращи висока лична отговорност и
инициативност в сложна и непредвидима среда;
• формиране на способности за концептуализиране, проектиране и реализация на проекти
за генериране на нови знания, разбиране и/или прилагане на ноу-хау и за адаптиране на
научни постижения към дейността на корпоративни и публични финансови институции;
• популяризиране на резултатите от научните изследвания в страната и в чужбина.

4. Професионални компетентности
• придобиване на нови знания за техники за научно-приложни проучвания;
• извършване на професионални преценки по дискусионни въпроси в областта на
финансовата теория и практика;
• формулиране и аргументиране на идеи и заключения от научните изследвания пред
специализирана и неспециализирана аудитория;
• способност за доразвиване на научните изследвания на по-високо равнище с цел развитие
на нови техники, идеи или подходи.
Професионална реализация
Успешно завършилите докторската програма „Финанси” могат да се реализират в
сферата на:
• образованието и изследователските институти, като преподаватели, научни сътрудници и
изследователи;
• корпоративните финанси като корпоративни финансови мениджъри, специалисти по
сливания и поглъщания, финансови анализатори, финансови контролери и др.;
• финансовите пазари като анализатори, трейдъри и специалисти по публичното
предлагане на ценни книжа;
• банковото дело като мениджъри на търговски банки, инвестиционни посредници,
фондови борси, лизингови и факторингови компании;
• застрахователното дело като мениджъри на отдели в застрахователни компании,
застрахователни брокери, актюери, риск мениджъри и др.;
• осигурителното дело като ръководители на институции за държавно осигуряване и
подпомагане, мениджъри на осигурителни дружества, осигурителни посредници;
• публичните финанси като ръководители и експертни на местно и централно ниво при
управлението на публичните финансови потоци;
• държавното управление и нормативното регулиране на икономиката.

Първично звено, в което се организира обучението
Катедра „Финанси и кредит“
Екип на докторската програма
1. Проф. д-р Стефан Вачков – ръководител;
Преподавани дисциплини: Основи на банковото дело, Банков мениджмънт.
2. Доц. д-р Тодорка Владимирова
Преподавани дисциплини: Публични финанси, Фискален федерализъм.
3. Доц. д-р Емилия Спасова
Преподавани дисциплини: Корпоративни финанси.
4. Доц. д-р Йордан Йорданов
Преподавани дисциплини: Финансови пазари и инвестиции, Корпоративни финанси.
5. Доц. д-р Любомир Георгиев
Преподавани дисциплини: Теория на финансовото посредничество.
6. Доц. д-р Данчо Петров
Преподавани дисциплини: Основи на банковото дело.
7. Доц. д-р Стоян Киров
Преподавани дисциплини: Застрахователно дело.
8. Доц. д-р Христина Благойчева
Преподавани дисциплини: Осигурително дело.
9. Доц. д-р Димитър Рафаилов
Преподавани дисциплини: Корпоративни финанси.
10. Гл. ас. д-р Светлана Герчева
Преподавани дисциплини: Публични финанси.
11. Гл. ас. д-р Людмил Найденов
Преподавани дисциплини: Фискален федерализъм.
Ръководител на докторската програма:

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

(проф. д-р Ст. Вачков)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
План на дейностите по докторска програма „Финанси”

I.
№
по
ред
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III.

1.
2.
3.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
Дейности
ФУНДАМЕНТАЛНИ
ДИСЦИПЛИНИ
Избираема дисциплина (1)
Микроикономика
Макроикономика
Международна икономика
Теория на управлението
Икономика на предприятието
Европейска икономическа
интеграция
СПЕЦИАЛНИ
ДИСЦИПЛИНИ
Избираема дисциплина (1)
Основи на банковото дело
Банков мениджмънт
Теория на финансовото
посредничество
Корпоративни финанси
Финансови пазари и
инвестиции
Застрахователно дело
Публични финанси
Фискален федерализъм
Осигурително дело
МЕТОДОЛОГИЯ И
МЕТОДИ НА НАУЧНОТО
ПОЗНАНИЕ
Избираема дисциплина (1)
Методология за разработване
на дисертация
Финансова статистика в
емпиричните изследвания
Педагогика и поведенческа

Форма
на
контрол

Извън
Аудиторна
Кредити
аудиторна
заетост
заетост

Изпит

30

270

10

Изпит

30

270

10

Изпит

15

135

5

психология

IV.

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

V.

1.

2.
3.
4.

VI.

1.
2.
3.
4.

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 упражнения
(по 5 кредита за една
студентска група)
Научно ръководство на
дипломни работи (по 1 кредит
за едно ръководство)
Рецензии на дипломни работи
(по 1 кредит за една рецензия)
Експертна и консултантска
дейност (по 10 кредита за едно
участие)
ПОСЕЩЕНИЕ НА КУРС
ОТ ДОКТОРСКО НИВО
Избираема дисциплина (1)
Методология на научните
изследвания
Съвременни електронни
ресурси
Библиография, библиографски
източници и описание
Количествени методи в
икономиката
ОБЩО:

Изпит

15

135

5

20

10

60

II.
№
по
ред
I.
1.
2.
3.
IІ.
1.

III.

НАУЧНА ПРОГРАМА
ДЕЙНОСТИ

КРЕДИТИ

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИ И ПРОЕКТИ
Разработване и публикуване на научни доклади (по 10 кредита за
всеки доклад)
Разработване и публикуване на научни статии (по 20 кредита за всяка
научна статия)
Участие в научни проекти (по 10 кредита за всеки научен проект)
ОБСЪЖДАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
Обсъждане на дисертационен труд пред първичното звено с решение
за отчисляване с право на защита
ОБЩО:

50

20
20
70

ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ПРЕД НАУЧНО ЖУРИ (50

КРЕДИТА)

Ръководител на докторската програма:

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

(проф. д-р Ст. Вачков)

