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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 

КАТЕДРА ПО ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

за докторска програма по Общо и сравнително езикознание 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология. 
 

 Докторската програма Общо и сравнително езикознание към Филологическия 
факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е заключителната трета 
степен от висшето образование на обучаемия, имаща изявен образователен и 
научноизследователски характер. Обучението по докторската програма се предлага в 
три различни форми – редовна и самостоятелна форма на обучение (с продължителност 
три години) и задочна форма (продължителност четири години). ДП Общо и 
сравнително езикознание се администрира от Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език към Филологическия факултет. 
 Успешно защитилите дисертационен труд придобиват ОНС „доктор“. 
 
 Цели на ДП Общо и сравнително езикознание. 

 
 ДП Общо и сравнително езикознание подготвя висококвалифицирани 
специалисти, които съвместяват компетентности от научно, изследователско и 
преподавателско естество. Предлаганата докторска програма към Факултета е 
специално ориентирана към сравнителните изследвания на лингвистични проблеми и 
явления, ориентирани в разнородни научноизследователски области, като: 
социолингвистика, психолингвистика, ономастика, морфология и фразеология.  
 ДП Общо и сравнително езикознание се стреми да задълбочава 
фундаменталната компетентност у докторанта при извършване на 
научноизследователска, преподавателска и практикоприложна дейност в областта на 
езикознанието. 
 ДП Общо и сравнително езикознание възпитава методологически опит за 
анализиране на постигнатите резултати при извършване на научното изследване в 
сферата на теоретичното и сравнителното езикознание. 
 ДП Общо и сравнително езикознание формира качествени съвременни умения 
и компетентности за самостоятелна научноизследователска дейност, за работа в 
колектив, за прилагане на иновационните технически постижения в полето на 
езикознанието. 
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 ДП Общо и сравнително езикознание задълбочава познанията, свързани с 
езиковата подготовка по избрания чужд език от докторанта. 
 
 Задачи на обучението в ДП Общо и сравнително езикознание. 

 
 Основните задачи, които си поставя ДП Общо и сравнително езикознание към 
ПУ, са ориентирани в няколко насоки: 
  докторантът да задълбочава своите знания, свързани със съвременните 

теоретични и методологически принципи на проучване в обсега на 
езикознанието; 

 докторантът да овладява и ползва безпроблемно лингвистичната терминология, 
отнасяща се до научната област; 

 докторантът да формира професионални умения за самостоятелна 
преподавателска дейност; 

 докторантът да формира умения за анализиране на приоритетната проблематика 
в областта на езикознанието; 

 докторантът да изгради опит за самостоятелно провеждане и организиране на 
научно изследване и при представяне на резултатите от него на различни научни 
форуми. 

 докторантът да бъде мотивиран за участие във вътрешноуниверситетската, 
националната или международната проектна дейност. 

 
 Структура и организация на учебния процес. 

 
 Обучението на докторанта по ДП Общо и сравнително езикознание протича в 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език към Филологическия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Докторантът се обучава по специално изготвен 
индивидуален учебен план, който е съобразен с Правилника за развитие на 
академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ и с регламентирания в него стандарт 
за обучение на докторанти. 
 
 Квалификационен стандарт. 

 
 Обхват на знанията – лингвистични знания в областта на неохумболтианството 

и свързани с методологията на научното изследване; специализирани знания за 
извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи; високо равнище 
на знанията в конкретната научна област и направление и в други сходни научни 
области; знания за съвременни методи при проучване на езикови феномени, 
поставени в по-широк контекст. 

 
 Обхват на уменията на докторанта по ДП Общо и сравнително езикознание. 
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 (1) Докторантът ще умее да открива и анализира научна литература, свързана с 
изследваната от него проблематика; ще умее да представя в синтезиран вид извлечената 
езиковедска информация. 
 (2) Докторантът ще умее да събира и класифицира в определена логическа 
последователност извлечената информация. 
 (3) Докторантът ще умее аргументирано да защитава и отстоява своите 
лингвистични тези. 
 (4) Докторантът ще умее да организира и планира своята научна дейност. 
 (5) Докторантът ще умее критично са оценява собствените си научни резултати, 
касаещи езиковите явления в изследваната проблематика. 
 (6) Докторантът ще умее да търси новаторски решения в проучваната от него 
научна област. 
 
 Обхват на компетентностите – придобилите ОНС „доктор“ по ДП Общо и 

сравнително езикознание във Филологическия факултет към ПУ „Паисий 
Хилендарски“:  
могат да създават и интерпретират нови знания, резултат от собствени 
изследвания; владеят специфичната научна терминология в езикознанието и 
други сродни области; умеят да използват научен стил и език, които се 
характеризират с яснота и логическа последователност; притежават способност 
за критичност и самооценка на научноизследователските си постижения; 
изграждат компетентност за ясно формулиране на нови идеи от теоретичен и 
практически характер; имат изграден стил на научно общуване в колектив; 
показват готовност за самостоятелна научноизследователска и 
практикоприложна дейност; притежават висока квалификация за включване в 
национални и международни проекти и конкурси. 

 
 Изисквания за придобиване на ОНС „доктор“. 

 
 ОНС „доктор“ се придобива след: успешно изпълнение на всички дейности, 
заложени в индивидуалния план на докторанта; спазване на специфичните изисквания 
на Филологическия факултет за придобиване на ОНС „доктор“ и успешно защитен 
дисертационен труд пред петчленно научно жури. Дисертационният труд се счита за 
успешно защитен, ако е получил минимум три положителни оценки. 
 
 Възможности за реализация на придобилите ОНС „доктор“ по 

ДП Общо и сравнително езикознание. 
 
 Всички, придобили ОНС „доктор“ по ДП Общо и сравнително езикознание, са 
изключително добре подготвени специалисти в научната проблематика. Те имат 
възможност за реализация в различни области, а придобитите им компетентности им 
позволяват да заемат ръководни позиции в сферата на образованието. Докторите по 
Общо и сравнително езикознание могат да продължат своята академична кариера в 
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обучаващата институция или в друго ВУ/научна организация; могат да работят като 
експерти в образователни структури, в медии и издателски къщи; могат да се 
реализират като изследователи, експерти в административни органи, преподаватели. 


