
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОНС „ДОКТОР“ СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ 

Професионално направление: 2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

Научна област: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

Приемът и обучението на докторанти в програма „Славянски литератури” 
сеосъществяват в съответствие с изискванията и регламентите на ЗВО, 
Правилника за развитие на академичния състав в Република България, 
Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” и Правилника за развитието на академичния състав 
на ПУ „Паисий Хилендарски”. Програмата е предназначена за завършили 
ОКС „магистър” от професионално направление 2.1 Филология (научна 
област Хуманитарни науки).Обучението в ДП „Славянски литератури“ се 
осъществява в редовна форма. 

1. ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМАТА 

Програмата има за цел осигуряване на академична приемственост (като 
заключителна трета степен от висшето образование на обучаемия) при 
създаването нависококвалифицирани кадри с научна компетентност в 
областта на славянските литератури, както и с добра подготовка в сферата 
на традиционните и на най-новите методологии и изследователски 
подходи в областта наславистиката и хуманитаристиката. Модулното 
структуриране на програмата е в съответствие с европейските стандарти. 
То осигурява индивидуализиране на образователния процес. В същото 
време програмата работи за максималното интегриране на докторантите в 
живота на академичната общност и изгражда чувство за професионална 
принадлежност и позитивно отношение към специфичния труд на 
изследователя, задълбочава и развива компетентностите в  сферата на 
научната работа и практико-приложната дейност. 

2. ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „СЛАВЯНСКИ  

ЛИТЕРАТУРИ“ 

 Постигане на пълноценни научни контакти между утвърдените 
специалисти по История на славянските литератури, работещи в 
катедра „Славистика“ на Филологическия факултет на ПУ, и 
младите колеги, част от които ще са следващата генерация 
преподаватели във факултета, осигуряване на приемственост между 
утвърдените представители на славистиката и бъдещите учени и 
изследователи  (гарантиране на възпроизводството на научни и 
преподавателски кадри); 



 Изграждане на млади специалисти с конкретен научен профил, но и 
със задълбочени литературно- и културноисторически знания в 
славянски контекст, с познания в областта на литературната теория, 
връзките между отделните национални литературни процеси и 
явления (толериране на интердисциплинарната ориентация; 
удържане на функционалниябаланс частно – общо в образователния 
модел); 

 Запознаване със спецификите на изследователския труд, с отделните 
етапи при създаване и проверка на приноснидокторантски тези; 
включване на младите колеги в актуални дебати, формиращи 
научното поле; 

 Запознаване на докторантите със спецификите на преподавателската 
работа въввисше училище; 

 Мотивиране на докторанта за пълноценно участие в проектна 
дейност на университетско, национално и международно ниво 

 Задълбочаване на чуждоезиковите знания, на знанията и уменията за 
работа в дигитална среда, за намиране на източници в чужди 
библиотечни архиви и бази данни. 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

Докторантът се обучава в катедра „Славистика“  на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“ по индивидуален учебен 
план,съобразен с Правилника за развитие на академичния състав н ПУ и с 
регламентирания внего стандарт за обучение на докторант. 

4. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ 

4.1. ОБЛАСТ И ОБХВАТ НА ЗНАНИЯТА 

В програмата се получават знания по история на славянските литератури 
във времевия обхват от IX в. до  ХХ в., като се поставя акцент върху 
специфики на литературния процес, на литературните епохи и направления 
в тяхната закономерност в славянски контекст. Изследват се литературни 
явления с контактологичен и типологичен характер, акцентира се върху 
процеси на интеграция и диференциация на отделните славянски 
литератури.  Обучението формира разбиране за литературност, 
конкретизира го в диахронен и синхронен план, изгражда представа за 
макро- и микроконтекста на отделните литературни факти, възстановява 
зависимостта/автономността спрямо полето на политическо и социално 
битие, провокира познание зауникалното и универсалното в сферата на 
текстовостта.Програмата дава знания и за славянската литературна 
критика, за водещи имена в литературната теория, засоциологията на 
литературата и културологичния тип четене на художествения тексткато за 



полета и инструменти, необходими заформиране на изследователска 
компетентност и изграждане на собствен научен труд.В рамките на 
обучението по програмата се придобиват знания за протичането на 
университетския учебен процес, както и умения за пълноценно участие в 
него. 

4.2. ОБЛАСТ И ОБХВАТ НА УМЕНИЯТА 

Обучението в докторантската програма развива: 

 умения за формулиране и аргументиране на изследователска 
хипотеза по научен проблем; 

 умения за подбор, йерархизиране и функционализиране на 
библиографскиизточници; 

 способност за създаване и прецизиране на адекватен терминологичен 
апаратв конкретната научна област 

 умения за изграждане, презентиране и защита на научна теза в 
различниформати (научно съобщение, статия, дисертационен текст; 
устно и писменоизложение); 

 преподавателски умения (комуникация и работа със студенти в 
академичнасреда, способност за предаване на знания и провокиране 
на интерес към определена научна проблематика). 

4.3. ОБЛАСТ И ОБХВАТ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ 

4.3.1. ЛИЧНОСТНИ 

С помощта на преподавателите си и чрез собствените си усилия 
докторантите в програмата развиват: 

 професионални и социално-комуникативникомпетентности; 
 креативност; 
 способност да формулират и постигат научни цели при работата си с 

литературен текст, при анализ и осмисляне на литературни явления и 
проблеми; 

 способност да се решават поредица от свързани научни задачи; 
 авторефлексивност (опознаване на собствените силни и слаби 

страни); 
 способност по регламентите на научната аргументация да се излага и 

защитава личнапозиция; 
 толерантност към другите в научното поле, разбиране и осмисляне 

на други възприемателни нагласи и аналитични подходи; 
 позитивна нагласа към поведенческия сценарий „учене през целия 

живот” и стремеж към самоусъвършенстване; 



 

4.3.2.КОМУНИКАТИВНИ И СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Обучението в програмата приучава докторантите към: 

 Ефективно възприемане и прагматизиране на специализираната 
научна информация, успешна комуникация в различни социални  
сфери,  пълноценен непосредствен  контакт в професионалната среда 
и с представители на  административно-управленските звена на 
институцията; 

 Разбиране и уважение на етическия кодекс на професията 
(включително коректност приползване на чуждия текст, цитиране, 
лоялност към институцията); 

 Адекватно разбиране и представяне на собствения професионален  
статус и на резултатите от научния труд в различни 
социалниконтексти (в университета, в рамките на научен проект, в 
даденостите на форумс аудитория от колеги, на среща с широка 
публика и т.н.); 

 Работа в екип с висока степен на динамичност 

4.3.3.ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Обучението в докторантската програма осигурява знания и развива умения 
и личностни компетентности, които предполагат добра професионална 
реализация науспешно завършилите я. 

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
И НАУЧНАСТЕПЕН ДОКТОР 

Докторантът е подготвен за самостоятелни научни изследвания и за 
иновационнанаучно-преподавателска дейност във висшите училища, в 
научноизследователскитеинституции в страната и в чужбина, в училище и 
др. 

6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

В структурите на висшето и средното образование; експертна дейност за 
образователни, научни и културни институции; консултанти в граждански 
организации; в сферата на медиите. 
 
7. ФОРМИРАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Докторската програма по славянски литература към Филологическия 
факултет създава: 
– млади ученислависти, които се отличават с конкуретноспособност; 



– учени, които наред със строго специализираната си научна подготовка 
притежават ключови за съвремието изследователски способности 
катоинтердисциплинарно мислене и иновативност; 
– творчески мислещи изследователи, които са натрупали опит в личните 
научни търсения, в проектната дейност и са способни да интегрират 
потенциала си в екипно реализирани цели; 

– креативни личности, които са подготвени активно да участват в 
съвременните форми на литературната комуникация; 

– млади преподаватели, които осмислят професионалното си бъдеще като 
пълноценна вграденост не само в националната, но и в европейската 
исветовната академична общност. 
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