Правно - исторически факултет
2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето"
тел./факс: 073/88 66 17; е- mail : admin@law.swu.bg

Докторска програма по Археология
Професионално направление: 2.2 История и археология
Научна специалност: Археология
Факултет: Правно-исторически факултет
Катедра: История
Кратка анотация:
Представят се и се изследват класическите и некласическите древности. Това включва основно
Древногръцката и Древнотракийската цивилизация, но не акцентира единствено на тях, а поскоро търси връзките и взаимоотношенията, които те имат с култури в Източното
Средиземноморие, каквито основно се представят в Мала Азия, Леванта, Египет и Месопотамия.
Целта е докторантите да се запознаят с и да изучат основните писмени, археологически и
лингвистични извори за историята и археологията на културите на двете основни цивилизации в
Югоизточна Европа.
Компетенции на завършилите програмата:
Докторантите, завършили тази програма, ще могат да работят успешно с изворите за
археологията на Югоизточна Европа. Те ще постигнат уменията да извършват научен анализ и
синтез, свързани с изследването на проблеми от археологията на Европейския Югоизток. Ще
бъдат подготвени да извършват актуализиран прочит и да дават нови виждания в науката.
Учебен план
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:
1) История и археология на Древна Югоизточна Европа в контекста на Източното
Средиземноморие - 1 и 2 част
-тещуща оценка и изпит
-проф. д.ист.н. Калин Порожанов
2) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки.
- изпит
- доц.д-р Костадин Паев
Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ:

Избираемите учебни дисциплини се предлагат след формулиране на темата за научното
изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено.
Докторантът избира 2 учебни дисциплини.
-изпит
B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ:
Докторант по научната специалност Археология може да изучава факултативно всяка учебна
дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ "Неофит Рилски", другите университети
в страната и БАН в рамките на не по-малко от 30 учебни часа по учебен план.
Дипломиране:
-

Полагане на изпити

-

Защита на докторска дисертация

