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ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се 

отнася към област на висшето образование с шифър 3 „Социални, стопански и правни 

науки“ и професионално направление 3.8. „Икономика“. С нея се цели подготовката на 

докторанти с образователна и научна степен „доктор“, формите на обучение са редовна, 

задочна и самостоятелна с продължителност 3 и 4 години и приключва със защита на 

дисертационен труд. 

Специалността е с традиционно и утвърдено място в системата на докторското 

образование по икономика и е една от водещите такива, по които се извършва обучение на 

докторанти в УНСС, заемайки важно място в образователния профил на университета. 

Провеждането на академични изследвания е атрактивно по ред причини – 

предизвикателството, свързано с разрешаване на различни проблеми, свобода и гъвкавост 

на работното място, стимулиращата среда за развитие и подпомагаща иновациите.  В 

същото време научните изследвания и стратегическите проучвания в обществено-значими 

сфери като  финансите имат огромно значение за развитието на икономическата система, 

като допринасят за просперитета и нарастване на благосъстоянието на обществото. 

Актуалността на обучението в докторската програма по „Финанси, парично обръщение, 

кредит и застраховка” се определя и от растящата зависимост на поведението на 

икономическите субекти от финансовата среда и от отвореността на икономиката ни, 

както и от факта, че научните изследвания и иновациите във финансите са основно 

конкурентно предимство в световен мащаб. Затова водещата цел на предлаганата от 

катедра „Финанси” докторска програма е да да превърне обучаващите се в независими 

изследователи и иноватори като им даде необходимата подготовка и умения за 

осъществяване на изследвания във финансовата сфера.  

 

Цели на обучението по докторската програма. 

 Създаване на висококвалифицирани научни, изследователски и преподавателски 

кадри с опит в експерименталната дейност в областта на финансите, на които е дадена 

свобода на изучаване и изследвание с отчитане на различията в техните интереси;  

 Интегриране на научните изследвания и обучението на докторантите чрез 

възпроизвеждане и мултиплициране на нови знания и пазарни научни продукти;  

 Устойчиво развитие на академичните дейности в съответствие с международните 

стандарти за качество в обучението на докторантите;  

 Активизиране на академичната инициатива и научния потенциал на катедра 

„Финанси” за изпълнение на проекти и научни изследвания, произтичащи от новите 

пазарни потребности и предизвикателствата на променящата се околна среда.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ е 

разработена съгласно изискванията и разпоредбите на ЗВО, 3ЗРАС и ППЗРАС. Тя е 

разработена от преподавателите в катедра „Финанси“, обсъдена е на заседание на 

катедрата и приета от Катедрения съвет, Факултетния съвет при факултет „Финансово-



счетоводен“ и Академическия съвет на УНСС. В докторската програма са включени три 

задължителни дисциплини: „Икономикс“, „Методология и методика на научните 

изследвания“ и „Статистически методи и иконометрични модели в изследователската 

дейност“. Обучението на докторантите се извършва по специфичен за всеки докторант 

индивидуален учебен план, съобразен с избраната тема за докторска дисертация. В него 

подробно, по години и месеци, се отбелязват задължителните от докторанта научни 

изследвания, проучване на литература, провеждане на емпирично проучване, участие в 

докторантски и други научни конференции, публикуване на необходимите публикации по 

темата на дисертационния труд и др.  

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1
 

 

Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”  

осигурява следните знания, умения и професионални компетентности: 

А.Знания  

- за историята на финансовата мисъл (теории и методология);  

- за принципите на функциониране на финансовата система;  

- за моделите, методите и инструментите на финансовия анализ и предлагане на 

оптимални решения;  

- за връзките на финансите с другите области на обществения живот; 

- за алтернативния избор на политики, допълващи и коригиращи пазарните процеси 

и ефекти; 

-за извършване на оригинални научни изследвания; 

-за извършване на критичен анализ и за генериране на нови идеи в областта на 

финансовата наука. 

  

Б.Умения 

- за прогнозиране и системен анализ на ситуации, структурни промени, за 

управление на икономическите процеси и за подработване на политики по 

отношение на финансите и икономиката като цяло; 

- от аналитико-изследователско и управленско естество, чрез които да изследват, 

анализират и консултират икономическите субекти по проблеми, свързани с 

национални и международни финансови процеси и тенденции 

- за разработване на ефективни стратегии за управление на определени финансови 

процеси;  

- за създаване и развиване на способности за административно управление на 

сложни дейности в областта на финансовото прогнозиране и регулиране;  

- развиване на умения за поемане на отговорност и вземане на самостоятелни 

решения в конкретна финансова среда;  

- да изграждат умения за по-нататъшно обучение и самоусъвършенстване;  

- да се комуникира и работи в екип;  

- да се формулират и изразяват ясно и разбираемо определени идеи;  

                                                 
1
 Националната квалификационна рамка на Република България (РМС № 96/02.02.2012) дефинира знанията, уменията и 

компетенциите, които се изискват като резултат от обучението в съответните образователно-квалификационни степени 

във висшето образование. 



- да се представят аргументирано предложения за решения пред разнообразна 

аудитория;  

- да намира, синтезира и анализира бързо необходимата информация за целите на 

решаването на конкретния финансов проблем; 

- да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения във 

финансовата наука чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и  

технологии,  да подобрява стандартните модели и подходи; 

- да пише и публикува статии по изследваните профлеми в областта на финансите; 

 

В. Професионални компетентности  

В.1. Личностни компетентности:  

- създава и интерпретира нови знания, резултат от собствени изследвания или от друга 

научна дейност;  

- притежава способност за самооценка на постиженията от изследователския труд, 

самостоятелност и отговорност;  

- при обосноваване на научната истина се ръководи от академичната научна етика при 

интерпретиране както на собствени, така и на проучени гледни точки; 

- поддържа широка осведоменост за новостите във финансовата сфера, подходите за 

тяхното изучаване и анализиране;  

- проявява солидарност при поемане на отговорност за вземане на определени решения и 

провеждане на съответните действия;  

- пълноценно общуване на различни езици съобразно конкретната среда и др.  

 

В.2. Комуникативни и социални компетентности  

- има изграден стил на научно общуване (в разговори, при консултации и дебати, за 

защита на научни позиции, работа в екип и пр.), включително и в чуждоезикова среда;  

- показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значителен обем знания 

от най-съвременните научни постижения или от професионалната практика;  

- проявяване на висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни и 

непредвидими обстоятелства; 

 

В.3. Професионални компетентности да  

- има готовност за самостоятелна научноизследователска, експериментална и практико-

приложна дейност;  

- идентифицира ресурси и възможности за научни изследвания и проектна дейност;  

-аргументирано взема решения и адаптира проектния дизайн към непредвидено 

възникващи обстоятелства;  

- събира, класифицира, анализира и интерпретира разнообразна информация;  

-ясно представяне на нови идеи и заключения; 

- формулира нови проблеми, както и да прави логични изводи и обобщения; 

 - формира и изразява собствено мнение по различни проблеми и др. 

- демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и генерира нови знания,  

- осигурява трансфер на собствените резултати при решаване на други проблеми от 

дадената научна област;  

-допринася за развитието на нови идеи във финансовата наука и нови и по-съвремени 

методи на изследване; 



 

  

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ  

 

Завършилите докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка“, получават солидни теоретико-методологически знания и практически 

умения за прогнозиране и системен анализ на ситуации, структурни промени, управление 

на процеси и разработване на политики. Те могат да изпълняват редица практически 

функции от аналитично-изследователско и управленско естество, да изследват, 

анализират и съответно – да консултират или лично да решават проблеми, свързани с 

национални и международни икономически процеси и тенденции, в конкретни сфери като 

банков сектор, корпоративен сектор, публичен сектор, социално-осигурителен и 

застрахователен сектор.  

Завършилите докторската програма моат да намерят реализация като специалисти по 

финансов анализ в национални и международни корпорации; в държавната, областната и 

общинската администрация; в министерства, ведомства, агенции; в структурите на 

Европейския съюз; в изследователски центрове; банки, предприемачески и 

професионални съюзи, като референти и експерти в партийни централи, правителствени 

организации, асоциации, стопански камари и др., като експерти и анализатори на актуални 

икономически, социални и политически проблеми.  

 

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на катедра „Финанси“ от 

25 март 2019 г. (протокол № 8) и от Факултетен съвет на факултет „Финансово-

счетоводен факултет“  в заседание от 28 март 2019 г. (протокол №  5). 

 

Ръководител катедра:  

 (доц.д-р Пресияна Ненкова) 

  

Декан:  

 (проф.д-р Сн. Башева) 

 

 

 

 

 

 


