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Докторска програма по Нова и най-нова обща история (Нова обща история)
Професионално направление: 2.2 История и археология
Научна специалност: История
Факултет: Правно-исторически факултет
Катедра: История
Кратка анотация:
Докторската програма по Нова обща история предлага изучаването на историята на света
от края на XV век до края на Първата световна война. В тази епоха се създава световната
икономика, извършва се индустриализация, научно-техническа и военна революция. Изучава се
обществено-политическото развитие на отделните страни и региони. Докторантите имат
възможност да изберат теми за своите изследвания, които да съчетават знания и умения от
различни сфери на историческите дисциплини. Бурното развитие на новите технологии дава
възможност за достъп до различните библиотеки, което улеснява търсенето на литература.
Компетенции на завършилите програмата:
Целта на докторската програма е да изгради млади учени и бъдещи преподаватели. За
достигането на тази цел се предвижда изграждането на техните възможности за научноизследователска работа:
- умения да осъществяват научно изследване по поставена тема: конструиране на научен текст;
изграждане на логично обосновано изложение и възможности за откриване на нови гледни
точки към проблематиката
- капацитет за анализ и синтез на информация от различни видове исторически извори, от
сродни хуманитарни дисциплини.
Учебен план:
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:
1. Политическа и социално-икономическа история на света XV – XX век (в съответствие с
избраната тема за дисертация).
- изпит
доц. д-р Иван Петров
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 изира 2 учебни дисциплини.
-

Изпит

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ:
Докторант по научната специалност Нова обща 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 по Индивидуалния учебен план

-

Защита на докторска дисертация

