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1. Обща характеристика на докторската програма 
 
Докторска програма „Икономика и управление (индустрия)” към катедра 

„Индустриален бизнес и предприемачество” съществува от основаването на катедрата 
(1973 г.). За този период са подготвени десетки докторанти, успешно реализирали се както 
в сферата на науката и висшето образование, така и в сферата на индустриалния бизнес и 
управлението на държавно, общинско и отраслово равнище.  
 Обучението по докторската програма се осъществява в съответствие с изискванията на 
Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република 
България и Правилника за неговото прилагане, както и с Правилника за прилагане на 
Закона за развитие на академичния състав в СА „Д. А. Ценов” и Правилника за дейността 
на СА „Д. А. Ценов”. То задълбочава теоретичните, методологичните и управленските 
знания, формира умения и практически навици у докторантите за научноизследователска, 
преподавателска, управленска и консултантска дейност. 
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2. Образователни цели 
 
Образователните цели на докторска програма „Икономика и управление (индустрия)” са 

в съответствие с потребностите на страната и региона и с параметрите на образователно-
квалификационната степен – подготовка на висококвалифицирани и мотивирани кадри за 
нуждите на науката, образованието, индустриалния бизнес и управлението, притежаващи не-
обходимите теоретични знания, практически умения и специфични компетенции.  

 
3. Организация и продължителност на обучението 
 
Обучението по докторска програма „Икономика и управление (индустрия)” е организи-

рано в съответствие с действащото законодателство в РБългария и вътрешна нормативна 
уредба в Стопанска академия. Учебният процес се осъществява съгласно регламентираната 
учебна документация при осигурен висококвалифициран академичен състав. Срокът на обу-
чение по докторска програма „Икономика и управление (индустрия)” в редовна/самостоятелна 
форма е три години, а в задочна форма – четири години. В рамките на първата година се пола-
гат два минимума по изпитни програми, чието съдържание е обвързано с темата на дисертаци-
онния труд. През втората година е организирано посещение и полагане на зачот по задължите-
лен учебен курс „Методика на научните изследвания“ и по избираеми факултативни курсове и 
семинари. Обучението по докторската програма завършва с публична защита на дисерта-
ционен труд пред научно жури. 

 
4. Знания 
 
Обучението по докторска програма „Икономика и управление (индустрия)” позволява 

получаването на съвременни теоретични, методологични, педагогически, управленски и други 
знания, необходими за самостоятелно провеждане на научни изследвания, научно-преподава-
телска дейност и професионално управление на различни индустриални структури. В процеса 
на обучение докторантите придобиват знания за: съвременните тенденции в областта на ико-
номическата теория и практика; проблемите и тенденциите в развитието на българската, евро-
пейската и световната индустрия; най-новите подходи и методи за провеждане на научни из-
следвания в областта на докторската програма; съвременните подходи и методи на управление 
на човешки и финансови ресурси в различни индустриални структури, държавни институции  
и др.  

 
5. Умения 
 
Чрез подготовката си докторантите изграждат умения, необходими за използване на 

придобитите теоретични, методологични, педагогически, управленски и други знания в своята 
професионална работа. По-конкретно тези умения включват способността на докторанта 
самостоятелно да: формулира актуални и съдържащи новост и практическа значимост научни 
теми и тематични направления; анализира и интерпретира научни текстове; определя 
подходите и методическия инструментариум за провеждане на научни изследвания; провежда 
оригинални научни изследвания; формулира и аргументирано да защитава собствени научни 
тези и позиции; представя в писмена и/или устна реч резултатите от своята аналитична и 
мисловна дейност; създава нови знания в резултат от провеждането на собствени изследвания 
или реализацията на научноизследователски и др. проекти; организира и участва в научни 
дискусии по разнообразни икономически теми; използва съвременни форми на провеждане на 
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учебни занятия; анализира и оценява различни икономически проблеми и тенденции; 
изработва и реализира управленски решения;  управлява човешки и финансови ресурси  и др. 

 
6. Компетентности  
 
В рамките на докторска програма „Икономика и управление (индустрия)” докторантите 

придобиват компетентности в значими за професионалната им реализации направления, 
предоставящи им след завършване на обучението възможност да проявяват самостоятелност и 
отговорност, да притежават компетентности за учене, комуникационни, социални и профе-
сионални компетентности, по конкретно: 

 
6.1. Самостоятелност и отговорност  
 
• да притежават способност за ефективно и ефикасно управление на сложни професио-

нални дейности в областта на индустриалния бизнес и неговото управление, в сферата на науч-
ните изследвания и висшето образование, включително на екипи и ресурси; 

• да поемат отговорности при вземането на решения в сложни условия, при въздейс-
твието на различни взаимнозависими и трудно предвидими динамични фактори, оказващи 
влияние върху планирането, организацията и управлението на системи, процеси, дейности и 
проекти в сферата на научните изследвания, висшето образование и индустриалния бизнес; 

• да проявяват креативност и инициативност в процеса на планиране, организиране, 
реализиране и цялостно управление на процеси, дейности и проекти в сферата на научните 
изследвания, висшето образование и индустриалния бизнес; 

• да преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната 
ефективност при осъществяването на динамични, разнородни по характер, преметна и функ-
ционална област, фирмени процеси, дейности и проекти в сферата на научните изследвания, 
висшето образование и индустриалния бизнес. 

 
6.2. Компетентности за учене  
 
• последователно да оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придоби-

тите до момента знания и умения в областта на докторската програма; 
• да планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си 

квалификация в тематичната област на докторската програма. 
 
6.3. Комуникативни и социални компетентности  
 
• да формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специа-

листи и неспециалисти, свързани с подготовката на научни обзори, есета, доклади, статии и 
студии, представянето на резултатите от свои изследвания на научни форуми, разработването 
и реализирането на образователни и научноизследователски проекти; 

• да изразяват отношение, проявяват разбиране и демонстрират активност при дискути-
рането и разрешаването на актуални въпроси и значими проблеми чрез използване на методи, 
основани на качествени и количествени описания и оценки на системи, процеси, дейности и 
проекти в областта на индустриалния бизнес и предприемачеството; 

• да проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите; 
• пълноценно да общуват на някои от най-разпространените европейски езици.  
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6.4. Професионални компетентности 
 
• да събират, обработват, класифицират, анализират, синтезират, оценяват, интерпрети-

рат, съхраняват и използват информация и данни в своята професионална дейност чрез прила-
гане на различни методи, с цел решаване на сложни бизнес задачи в условията на динамична, 
противоречива, трудна за детерминиране турбулентна среда; 

• да подготвят методически инструментариум за провеждане на научни изследвания и 
работят с електронни каталози, справочници, бази данни и др.;  

• да използват съвременни комуникационни и информационни технологии в процеса на 
своята професионална дейност;  

• да работят с оригинални научни трудове; 
• да използват причинно-следствените връзки при провеждане на научни изследвания;  
• да анализират и оценяват сложни и разнородни икономически проблеми и тенденции;  
• самостоятелно да подготвят научни обзори, есета, доклади, статии и студии;  
• да работят в екип и да управляват екип;  
• да представят резултатите от своите изследвания на научни форуми;  
• да разработват и реализират научноизследователски, образователни и други проекти;  
• да използват традиционни и интерактивни форми на провеждане на учебни занятия; 

управление на човешки и финансови ресурси;  
• да прилагат научен подход при решаването на теоретични и/или практически пробле-

ми, при изработването и реализирането на управленски решения и др. 
• да използват нови стратегически подходи;  
• да формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен харак-

тер, възникващи в процеса на планиране, организация и управление на различни системи, про-
цеси, дейности и проекти в тематичната област на докторската програма. 

 
7. Кратка характеристика на академичния състав 
 
Обучаващо звено по докторска програма „Икономика и управление (индустрия)” е ка-

тедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. В нейния състав са включени висококвали-
фицирани преподаватели (професори и доценти) с дългогодишен опит в научното ръководство 
на докторанти, участие в преподавателска мобилност по европейски програми и участие в 
професионални и научни мрежи.  

 
8. Професионална реализация 
 
Завършилите докторската програма „Икономика и управление (индустрия)” към катедра 

„Индустриален бизнес и предприемачество” намират успешна реализация не само в областта 
на науката и висшето образование, но и във всички сфери на националната икономика и 
управлението и на всички позиции, изискващи притежаване на знания и умения за иновативно 
и аналитично мислене, научен подход при решаването на сложни теоретични и практически 
проблеми. Подготовката осигурява на завършилите докторската програма знания, умения и 
професионални компетентностни, позволяващи да се реализират като изследователи, препода-
ватели във сферата на висшето образование, консултанти, ръководители на висше управленско 
равнище в различни индустриални организации, асоциации, държавни институции, като пред-
приемачи и др. 
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9. Образователна и научна степен и професионална квалификация  
 

Завършилите обучението си по докторска програма „Икономика и управление 
(индустрия)” придобиват образователната и научна степен „доктор” след успешна защита 
на дисертационен труд пред научно жури. 

 
 
 
 

 
Декан: 

(проф. д-р Любчо Варамезов) 
 

 
Ръководител на катедра:  

(доц. д-р Искра Пантелеева) 
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