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Докторска програма по Архивистика, документалистика, палеографика, историография,
източникознание (историография)
Професионално направление: 2.2 История и археология
Научна специалност: История
Факултет: Правно-исторически факултет
Катедра: История
Кратка анотация:
През последните няколко десетилетия поради въпросите поставени в други хуманитарни и
социални науки, историографията по-необходимост заема ключово и съществено място в
учебния план на множество исторически департаменти. Тaзи програма е насочена към
докторанти, които се обучават в профил “историография“ и цели да ги запознае с най-новите
тенденции в развитието на историографията, новите европейски и световни школи и направления
от последните около две столетия. Програмата не представлява “философия на историята”, а
“история на историографията”. Тя е продължение на курсът по историография в ЮЗУ в
бакалавърската степен. С нея се цели докторантите да добият познания за смисъла на самото
понятие “историография”; за развитието на историята като изследователска дисциплина, за
нейния обект, методи на изследване, изворова база, изследователски подходи, промяната в
разбиранията за историческия извор, техники на историческо описание и т.н.
Компетенции на завършилите програмата:
Докторантите, завършили тази програма, ще имат задълбочени познания за основните тенденции
в историята на историографията. Те ще могат да извършват успешно историографски анализи,
включително и такива в сравнителни перспектива. Не на последно място поради
интердисциплинарния характер на програмата те ще имат и по-широки компетенции в сферата
на хуманитарните и социални науки.
Учебен план (съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател)
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:
1) История на историографията от древността до наши дни (1 и 2 част)
- тещуща оценка и изпит
- доц. д-р Стефан Дечев
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 Историография 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 - 1, 2, 3, 4 семестър

-

Защита на докторска дисертация - 6 семестър

