
 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY 

 

 

 
Приета с решение на ФС на факултет 

„УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 Утвърждавам: 

Протокол №    Зам. ректор по НИД 

 

проф. д-р В. Гоев 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

 

Учебна дисциплина  Реферат по темата на дисертационния труд 

PhD Thesis – Annotation  

Образователно-

квалификационна степен 

 ОНС „Доктор“ 

PhD 

Статут на дисциплината  Избираема по научната специалност 

(Блок Б) 

Optional within the scientific specialization 

(Block B) 

Област на висше образование 3.  Социални, стопански и правни науки 

Social, Economic and Law Sciences 

Професионално направление 3.7. Администрация и управление 

Administration and Management 

Научна специалност  Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Публична 

администрация) 

Organization and Management of Non-material 

Production (Public administration) 

Факултет  Управление и администрация 

Management and Administration 

Катедра  Публична администрация  

Public Administration  

Аудиторна заетост  0 ч. 

Извън аудиторна заетост  250 ч. 

Кредити  10 ECTS 

Титуляр  Научен ръководител на докторанта 

Scientific tutor  



 2 

1. АНОТАЦИЯ 

Основната цел на обучението по дисциплината е докторантите да проектират 

основни елементи от дисертационното си изследване:  идентификация на предметната 

област и проблемите на изследването, изследователската инфраструктура (теза, 

хипотези, цел, задачи, обект, предмет, методи и ограничения), логическо обвързване на 

отделните части на изследването, формулиране и аргументация на очакваните приноси. 

В резултат на това докторантът подготвя подробен (стандартизиран) план на 

дисертацията си. 

Учебната дисциплина подготвя докторантите за проучвателната, 

експериментална и емпирична изследователската работа по дисертацията. 

 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

№ ТЕМА 

1 Научна област, научно направление  и  дисциплинарна област във висшето 

образование на  изследователското поле 

Избор на изследователски проблем, обобщаващ контролен въпрос (микропроблем, 

задача, какво се търси). Обект (проблемно поле), предмет (тематично поле). 

2 Тема на дисертацията 

Мотиви за избор, актуалност, значимост и степен на разработеност. Тема и 

изследователски  проблем. Междудисциплинарност. Разработеност на темата в 

литературата. 

3 Алтернативи на темата 

Дефиниране на нови теми (признаци) в предметната област на изследването: силни 

и  слаби страни.  Дефиниране на окончателната тема: силни и слаби страни. 

4 Условия за ефективно изследване на темата: изследователска инфраструктура 

и нейните елементи. 

Цел на разработката. Основна хипотеза и работни хипотези. Идея за доказване 

истинността на основната хипотеза чрез валидизиране (тестване) на работните 

хипотези.  

5 Изследователски сценарии 

Задачи и ограничения на изследването. Структура на изследването по темата. 

Съдържателна и оценъчно-доказателствена страна на изследването. Логическа 

структура на изложението. 

6 Изследователски обобщения 

Функции на заключението и увода. Основно съдържание и хармонизиращи 

елементи на релацията: „обект – предмет - цел - теза  и подтези - задачи - методи на 

изследване – изследователска логика – доказателства на очакванията – приноси” с 

оглед отстраняване на наличните противоречия. 

7 Подкрепящи елементи на изследването и изложението 

Основни категории и понятия. Възможности за информационно осигуряване. 

8 Оценка на проектирания подход 

Избор на методи на изследване. Възможности за тяхното прилагане в отделните 
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глави на изложението. Прилагане на други методи: анализ, синтез, количествени 

методи и др. Авторово емпирично изследване по темата: идея и оценка на 

възможната реализация – индикаторна рамка 

9 Идея за приносни моменти 

Характер и дефиниране. Начин за доказване. Приложимост. Валидност за клас от 

проблеми.  

 

 

3. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

Обучението на докторантите по дисциплината се провежда под формата на 

индивидуални консултации с научния ръководител.  

Докторантите се подготвят самостоятелно за изпита по дисциплината. 

Самостоятелната работа предполага попълване на макет на Реферат по темата на 

дисертационния труд (неразделна част от тази програма).  

 

Макет на реферат по темата на дисертационния труд 

 

1.  Основни характеристики на изследователското поле  

1.1. Принадлежност на проектираното изследване към научна област „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)“ 

1.2. Изследователски проблем 

1.3. Обобщаващ контролен въпрос 

1.4. Обект на изследване 

1.5. Предмет на изследване 

2.  Тема на дисертацията 

2.1. Тема на дисертацията 

2.2. Доказателства за надеждност на темата 

2.3. Мотиви за избор на темата 

2.4. Разработеност на темата в литературата 

3. Алтернативи на темата 

4.  Елементи на изследователската инфраструктура 

4.1. Цел на разработката 

4.2. Обосновка на основната хипотеза и на работните хипотези  

4.3. Алтернативни работни хипотези на избраната тема 

5.  Изследователски сценарий 

5.1. Задачи на разработката  

5.2. Ограничения на изследването 

5.3. Първа глава – наименование и подзадачи на полето (Какво е това?) 

5.4. Втора глава – наименование и подзадачи на множеството (Какво от това?) 

5.5. Трета глава – наименование и подзадачи на системата (Какво след това?) 

5.6. Емпирично изследване: идея за индикаторна рамка 
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6. Скрининг на изследователската инфраструктура 

Тема 

 

Обект Предмет 

  

Теза Цел 

Изложение Методи Приноси 

 

 

 

Хипотези Задачи Глава:  

РХ1:  1.1.  

1.2.  

1.   

 

2.1.  

2.2.   

2.   

3.1.  

3.2.  

3.   

Хипотези Задачи Глава: 

РХ2:  1.1.  

1.2.  

1.   

 

2.1.  

2.2.  

2.   

3.1.  

3.2.  

3.3. 

3.   

Хипотези Задачи Глава: 

РХ3:  1.1.  

1.2.  

1.   

 

2.1.  

2.2.  

2.   

3.1.  

3.2.  

3.   

 

7. Подкрепящи елементи на изследването и изложението 

7.1. Дефиниции на основни понятия 

7.2. Дефиниции на основни категории 

7.3. Портфейл на информационното осигуряване: източници и форми на организация 

8.  Идея за приносни моменти 

8.1. Очаквани приноси (по приложената таблица) 

8.2. Валидност на приносите  

Принос 

Характер на приноса 

Теоретичен Методологичен 
Практико-

приложен 

    

    

    

 

4. МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Защита на подготвен Реферат по приложения въпросник пред комисия.  

Минималната оценка за успешно приключване на обучението е „Добър (4)“. 

Съотнесена с Европейската система за трансфер на кредити, съпоставимостта на 

оценките е следната: 
  Отличен /6/ Много добър /5/ Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/ 

A B C D E FX F 

Присъждат се 10 кредита Не се присъждат кредити 
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5. РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДОКТОРАНТСКАТА ЗАЕТОСТ 

Вид на занятията/заетостта Аудиторна 

заетост 

Извън-

аудиторна 

заетост 

Общо 

1. Индивидуални консултации 0 50 50 

2. Разработване на макет на „скрининг на 

изследователската инфраструктура“ 

0 150 150 

3. Защита 0 50 50 

Общо 0 250 250 
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