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1. Обща характеристика на докторската програма
Докторската програма „Икономика и управление (туризъм)“ осигурява третата
Образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.8 Икономика, област
на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки.
2. Образователни цели
Основната образователна цел на докторската програма е посредством използване на
съвременни средства и подходи да подготвя висококвалифицирани изследователи, способни
да провеждат научни изследвания, да разработят дисертационен труд по съвременен научен и
практико-приложен проблем и със своите компетенции и научнообосновани решения да
допринасят за развитието на теорията и практиката в областта на туризма.
3. Организация и продължителност на обучението
За обучение в докторската програма могат да кандидатстват лица с придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“. Обучението се осъществява в редовна,
задочна и самостоятелна форма на обучение, финансирани от държавата или от докторантите.
Продължителността на обучението в образователна и научна степен „доктор“ е до три години
при редовна и самостоятелна форма и до четири години – при задочна форма, финансирани от
държавата или от докторантите.
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4. Знания
Посредством обучението в образователна и научна степен „доктор“ се разширява
фундаменталната теоретична подготовка, както и се придобиват задълбочени практикоприложни познания, по-конкретно изразяващи се в:
- знания, свързани с методологията на научното изследване в областта на икономиката,
организацията и управлението на туризма;
- знания относно съвременни методи, методики и технологии и тяхното приложение при
изследване на теорията за туризма;
- специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за
синтезиране на нови идеи;
- знания свързани не само с конкретната научна област, но и в близки с нея научни
направления, осигуряващи по-широк поглед върху процесите и явленията в икономиката на
туризма.
5. Умения
Основният обхват на уменията, придобивани вследствие на обучението по докторската
програма е свързан с това да:
- подбира, открива и проучва литературни източници, свързани с изследователския
проблем;
- извлича, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници;
- събира, анализира, класифицира и систематизира информация в определена
последователност и логика;
- аргументирано и обосновано с доказателства защитава тези, свързани с икономиката
и управлението на туризма;
- търси иновативни решения чрез комбиниране на различни подходи;
- аналитично и критично оценява собствените си резултати и достижения при
изследване на процесите и явленията в областта на дисертационния труд;
- организира, планира и правилно разпределя във времето собствената си
изследователска дейност.
6. Компетентности
6.1. Самостоятелност и отговорност
Притежава способност за самооценка на постиженията при провеждане на
изследователска работа. Посредством собствени изследвания създава и интерпретира нови
знания. Ръководи се от академичната етика при обосноваване на научната истина и при
интерпретиране на различни гледни точки.
6.2. Компетентности за учене
Има нагласи и способности за самостоятелна научноизследователска работа.
Демонстрира способност за усвояване, анализиране и интерпретиране по задълбочен начин на
научната информация.
6.3. Комуникативни и социални компетентности
Използва научен език и стил, характеризиращ се с точност на научната терминология,
яснота и логическа последователност при изложение на фактите и резултатите.
6.4. Професионални компетентности
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Демонстрира способности да концептуализира, генерира нови идеи и решения, да
извършва самостоятелна научноизследователска и практико-приложна дейност.
7. Кратка характеристика на академичния състав
Обучаващото звено по докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“ е
катедра „Икономика и управление на туризма“. Катедрата се състои от седем членен
академичен състав, от които петима са хабилитирани лица. Научното ръководство на
докторантите от докторската програма се осъществява от преподаватели с
научноизследователски и преподавателски опит и квалификация в областта на туризма.
8. Професионална реализация
Получилите образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма
„Икономика и управление (туризъм)“ могат да намерят своята успешна реализация като
изследователи в научни центрове и звена, преподаватели във висши учебни заведения,
експерти в институциите на публичната администрация, консултанти и експерти в
международни и национални организации сферата на туризма, както и на управленски
позиции в туристическите предприятия.
9. Образователна и научна степен и професионална квалификация
След успешно обучение и защита на дисертационен труд пред научно жури, обучаемите
получават образователна и научна степен „доктор“.

Декан:

(Проф. д-р Л. Варамезов)

Ръководител на катедра:

(доц. д-р Петя Иванова)
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