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Докторска програма по История на България (История на българския народ ХV-ХІХ век)
Професионално направление: 2.2 История и археология
Научна специалност: История
Факултет: Правно-исторически факултет
Катедра: История
Кратка анотация:
Историята на българския народ ХV-ХІХ век разглежда историческото развитие на българския
народ по време на османското управление в българските земи през периода ХV-ХVІІ век и
епохата на Българското възраждане. В съдържателен план обучението по тази докторантска
програма се състои в усвояване и задълбочено интерпретиране на социаално-икономическите,
политическите, религиозните и културните аспекти в развитието на българското общество.
Конкретиката на програмата обхваща различни тематични направления като: последиците от
османското завоевание; характеристиката на османската управленченска система в българските
земи през периода; аграрните характеристики и развитието на градското стопанство;
религиозните промени и състоянието на православната църква; антиосманската съпротива на
българите; възрожденските стопански процеси в българското пространство; формирането на
националната културна идентичност на българите; основните обществени движения и процеси
през ХVІІІ – ХІХ век; политическото израстване на българската нация и освободителните
движения през ХІХ в;
Обучението на докторантите по тази специалност се провежда според съвременните изисквания,
включващи постиженията на българската историография за историческото развитие на
българския народ през този период. Това се осъществява чрез подходящи форми като лекционни
курсове, специализирани семинари и форми на работа, специфични за темата на докторанта.
Компетенции на завършилите програмата:
Докторантите, завършили тази програма, ще могат да работят успешно с изворите и
историографските постижения за историята на българския народ 15-19 в. Те ще изградят
уменията да извършват научен анализ и синтез, свързани с изследването на проблеми от
историята на българския народ през посочения период. Ще бъдат подготвени да извършват
актуализиран прочит и да дават нови виждания в науката.
Учебен план
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:
1) История на българския народ 15-17 в.
- изпит
- доц. д-р Валентин Китанов

2) История на Българското възраждане
- изпит
- доц. д-р Валентин Китанов
3) 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 История на България (История на българския народ ХVХІХ век) 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 по Индивидуалния учебен план
Защита на докторска дисертация

