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Докторска програма по История на България (Нова българска история)
Професионално направление: 2.2 История и археология
Научна специалност: История
Факултет: Правно-исторически факултет
Катедра: История
Кратка анотация:
Докторантската програма по История на България (Нова българска история) се стреми да
надмогне едностранната ориентираност в продължение на повече от десетилетие на заниманията
по нова и съвременна история на България около едно тясно разбиране на социалната и
регионална (краеведческа) проблематика. Програмата си поставя за цел да въведе докторантите
в една социално и културно ориентирана политическа история на България, както и в една
социална и културна история на България, в която не се изпуска от изследователското внимание
политическата рамка на държавата. През последното десетилетие посоченият период беше добре
проучен в различни негови аспекти и целта е тези изследвания да достигнат до докторантите като
те се подготвят да проучват бъдещата си тема информирани за най-новите развития в полето на
новата и съвременна история на България, както и на най-новите подходи. Стремежът ще бъде
докторантите да се ориентират към непроучвани достатъчно и предизвикателни научни полета
като нация и национална идентичност; национална идеология; история на политическата
култура, политическата мисъл и социалните движения; история на всекидневието;
«производство» на пространството; история на пола и сексуалността и т.н.
Компетенции на завършилите програмата:
Докторантите, завършили тази програма, ще имат задълбочени познания за основните тенденции
в модерната и съвременна история на България. Те ще могат да извършват самостоятелно
успешни анализи по различни проблеми свързани едновременно с политическата, социална,
икономическа и културна история на България, 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) Български национализъм
- тещуща оценка и изпит
- доц. д-р Стефан Дечев
2) Пол и политика в модерна и съвременна България

- тещуща оценка и изпит
- доц. д-р Стефан Дечев
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 Нова българска история 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

