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Кратка анотация:
Докторската програма по Средновековна обща история предлага изучаването на историята на
западноевропейското Средновековие. Това е цяло хилядолетие, през което се извършват
сериозни промени в обществата, населяващи Европа: в началото е времето на преход и бавно
умиране на институциите на късната Римска империя; следва създаването на нова етническата
карта на Европа и полагане на основите на съвременните държави и налагането на християнската
религиозност; между X-XIII век започва период на развитие на градовете, съживяване на
икономиките и начало на Кръстоносните походи; и накрая през късното Средновековие – започва
Ренесансът в Италия, започват нови икономически процеси и Европа се готви за откриването на
Новия свят. В рамките на средновековната проблематика на докторантите се предоставя
възможност да изберат теми за своите изследвания, които да съчетават интердисциплинарни
подходи, да съчетават знания и умения от различни сфери на историческите и извънисторически
дисциплини. Те ще бъдат насърчени да изследват нови и незасягани досега полета на знание – в
рамките на икономическата и социална история, както и в рамките на междуконфесионалните
или културно-религиозни взаимодействия. Бързото развитие на медиевистиката позволява
свободен достъп до виртуални пространства и библиотеки, което значително улеснява търсенето
на информация. Програмата предлага високо ниво на изследвания в отговор на съвременните
тенденции към нов прочит и интерпретация на източниците и преоткриването на
Средновековието.
Компетенции на докторантите:
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 европейските региони и
Средиземноморието между V и XVI в. (съответно с избраната тема за дисертация)
-

изпит

-

доц. д-р Сн. Ракова.

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.
B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ:
Докторант по научната специалност Средновековна 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 дисертаци

