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1. Обща характеристика на докторската програма 
Развитието на световното стопанство и международните икономически отношения 

поставят правителствата и икономическите субекти в качествено нова среда, 
характеризираща се с голяма разнородност и динамичност. Докторската програма 
„Световно стопанство и международни икономически отношения“ дава възможност да се 
изследват основните процеси протичащи в европейски и световен мащаб, технологиите на 
създаване на политики от различно равнище, основните актьори на политическата и 
икономическа сцена, както и съвкупността от проблеми, които възникват пред 
националните икономики и стопански субекти. 
2. Образователни цели 

Целта на докторската програма „Световно стопанство и международни икономически 
отношения“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти и изследователи, които 
чрез усвояването на различни методи на изследване и насочване към реални проблеми на 
стопанската практика да могат самостоятелно да разработват и защитават свои проекти, 
ефективно да се справят с предизвикателствата на съвременната международна среда, 
както и да работят в екипи в традициите на академичността. 
3. Организация и продължителност на обучението 
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Постигането на целта на докторската програма „Световно стопанство и международни 
икономически отношения“ се осигурява чрез комплекс от курсове и семинари, полагането 
на изпити по определени дисциплини, разработването и защитата на дисертационен труд. 
Учебният план предвижда полагането на два задължителни докторантски минимума за 
всички форми на обучение, единият по “Международна икономика”, а вторият - се 
определя според тематиката на дисертационния труд. Тази обвързаност между 
задължителните изпити и избраната тема на изследване гарантира натрупването на 
основни познания в области, които са актуални и значими за докторантите.  
Изграждането на докторантите като изследователи се подпомага от задължителни и 
факултативни семинари, които те могат или следва да посещават. Задължителен за 
посещения е семинарът по “Методика на научните изследвания” I и II част, а факултативни 
са тези по “Приложна информатика” и чужд език. 

Срокът на обучение за редовна и самостоятелна форма е 3 години, а за задочна и 
дистанционна форма – 4 години. 
4. Знания 

Обучението по докторската програма „Световно стопанство и международни 
икономически отношения“ формира специализирани знания за проблемите на 
съвременната световна икономика, различните процеси протичащи в нея, политиките в 
национален, европейски и глобален мащаб, средата на опериране на стопанските субекти, 
факторите влияещи върху фирмената дейност, стратегиите за осъществяване на 
международен бизнес и др. 
5. Умения 

Обучението по докторската програма спомага за изграждането на ценни качества и 
умения за разрешаване на проблеми от реалната среда; прилагането на 
интердисциплинарен подход при решаване на практическите проблеми; способност за 
обработване и селектиране на информация, независимост от външни ресурси и външно 
влияние; провеждане на научни изследвания и др. 
6. Компетентности  

Обучението по докторската програма „Световно стопанство и международни 
икономически отношения” спомага за: придобиване на практически навици за 
самостоятелност при вземане на стратегически решения, както на фирмено, така и на 
международно равнище; изграждане на способност за регулиране на конфликтни 
ситуации; привикване към гъвкавост и умения за приспособяване към времето и 
местонахождението. 

6.1. Самостоятелност и отговорност  
С обучението в докторска програма „Световно стопанство и международни 

икономически отношения“ се развиват компетенции за: 
• Самостоятелно планиране, организиране и провеждане на научни изследвания; 
• анализиране и създаване на ново научно знание; 
• обосноваване необходимостта от провеждането на актуални научни изследвания и 

разработването на публикации; 
• аргументиране на изследователски тези и разработване на емпирични 

изследвания. 
 
6.2. Компетентности за учене  
С обучението по докторска програма „Световно стопанство и международни 

икономически отношения“ се развиват компетенции за: 
• критичен анализ на емпирични данни и систематизиране на налични знания; 
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• провеждане на метаанализ и извличане на нови знания от съществуващи 
информационни масиви . 

6.3. Комуникативни и социални компетентности  
С обучението по докторска програма „Световно стопанство и международни 

икономически отношения“ се развиват компетенции за: 
• планиране и координиране на изследователски задачи в екипна среда; 
• комуникиране на изследователски резултати и адаптиране на научни съобщения в 

съответствие с предварително поставени изисквания и потребности на целевата аудитория. 
6.4. Професионални компетентности 
С обучението по докторска програма „Световно стопанство и международни 

икономически отношения“ се развиват компетенции за: 
• задълбочено разбиране и прилагане на методи и техники за провеждане на 

комплексни научни изследвания; 
• информирано оценяване на комплексни проблеми; 
• ясно и обективно представяне на генерираните научни идеи и заключения пред 

различна аудитория; 
• продължаване на проведеното научно изследване на по-високо 

научноизследователско равнище и допринасяне на развитието на нови идеи, методи, 
техники и подходи. 
7. Кратка характеристика на академичния състав 
Ръководството на подготовката на докторанти по докторската програма „Световно 
стопанство и международни икономически отношения” се възлага на катедра 
“Международни икономически отношения”. Катедрата има натрупан опит в обучаването 
на докторанти, на базата на който изгражда свои традиции по отношение на научното 
ръководство, обсъждането на дисертационни трудове и подпомагането на младите научни 
работници в изследователските им търсения. Академичният състав включва утвърдени  в 
науката и практиката професори, доктори на икономическите науки, доценти и 
нехабилитиран състав с докторска степен по икономика. 
8. Професионална реализация 
Завършилите докторската програма могат да се реализират във всички 
външноикономически бизнес структури, търговските представителства, международните 
икономически организации, международната банкова, транспортна и спедиционна мрежа, 
в управленските структури на националните власти и органите на ЕС, както и в 
образователни институции като: специалисти, експерти, консултанти, функционални 
мениджъри и ръководители. 
9. Образователна и научна степен и професионална квалификация  
Завършилите успешно докторската програма „Световно стопанство и международни 
икономически отношения” придобиват научната степен „доктор по икономика”. 
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