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Докторската програма „Теория и история на литературата“ представлява трета степен 

на висше образование. Обучението продължава три години в редовна и самостоятелна 

форма на обучение (и четири години в задочна форма на обучение) и приключва със 

защита на дисертационен труд. Завършилите докторанти получават образователната и 

научна степен “доктор” след успешна защита на дисертационен труд.  

Приемът и обучението на докторанти в програма „Теория и история на литературата” се 

осъществяват в съответствие с изискванията и регламентите на Закона за висшето 

образование, 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). 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА ПО 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 

 Задълбочаване, разширяване и систематизиране на знанията по теория и история 

на литературата, получени от докторанта в предшестващите докторантурата 

периоди на обучение. 

 Усвояване на ключовите проблеми и аспекти на съвременните литературоведски 

и хуманитарно-научни изследвания и на функциониращия в съвременната 

литературна наука категориално-понятиен апарат. 

 Усвояване на основополагащите системни знания по теория и история на 

литературата, както и знания за спецификата на литературознанието в 

общометодологическото поле на синхронните и диахронните изследвания в 

сферата на съвременните хуманитарни науки. 



 Овладяване на разнообразните методи и методологии за анализ на литературните 

и социокултурните явления. 

 Изграждане на млади специалисти с частнонаучен профил, но и със задълбочени 

знания и умения за концептуализиране на явленията на литературата и културата, 

предполагащи аналитично осмисляне на връзките между литературата и другите 

феномени на социалността. 

 Формиране на съвременни научно-теоретични, аналитични и практико-приложни 

знания, умения и компетентности за самостоятелна научноизследователска и 

преподавателска дейност, за работа в екип, за прилагане на теоретичните и  

хуманитарно-научните методи в изследването на явленията на литературата и 

художествената култура. 

 Осигуряване на академична приемственост при създаването на 

висококвалифицирани кадри с научна компетентност в областта на теорията и 

историята на литературата и културата, както и задълбочена подготовка в сферата 

на традиционните и модерните изследователски подходи и методологии в 

хуманитарните науки. 

 Овладяване на спецификите на изследователския труд; създаване на приносни 

докторантски тези; включване на младите колеги в актуалния дебат, формиращ 

научното поле. 

 Изграждане на продуктивна връзка между утвърдените специалисти по теория и 

история на литературата, работещи във Филологическия факултет на ПУ, и 

младите колеги, част от които ще са следващата генерация преподаватели във 

факултета (гарантиране на възпроизводството на научни и преподавателски 

кадри). 

 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

Докторантите се обучават в катедра „Българска литература и теория на 

литературата“ и в катедра „История на литературата и сравнително 

литературознание“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по 

индивидуален учебен план, съобразен с Правилника за развитие на академичния състав 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 Докторската програма „Теория и история на литературата“ осигурява 
следните знания, умения и професионални компетентности: 

 Област и обхват на знанията 
-  Знания  за методологията на научното изследване в областта на теорията и 

историята на литературата. 
-  Знания за съвременните теоретични и епистемологични модели и тяхното 

практическо приложение в изследването на литературата и културата. 
-  Специализирани  и систематизирани знания за извършване на критичен анализ 

и за синтезиране на нови идеи. 
- Знания за възможностите за разширяване на частнонаучната 

литературнотеоретична област чрез интердисциплинарното ѝ взаимодействие с други 
научни области в общата сфера на хуманитаристиката. 

  
 Област и обхват на уменията 
-  Умения за откриване, подбор и проучване на художествено-културни и 

хуманитарно-научни източници, свързани с изследователския проблем; умения да 



извлича, синтезира, систематизира и оценява информация от различни източници. 
- Умения за анализ и аргументация в защита на собствени тези. 
-  Умения да разрешава комплексни проблеми на хуманитарно-научното 

изследване чрез иновативни решения, различни теоретични инструменти и 
методологически подходи. 

-  Умения за саморефлексия и самооценка на собствените си 
научноизследователски, концептуални, експериментални и приложни резултати в 
областта на теорията и историята на литературата. 

  
 Област и обхват на компетентностите 
 
 Личностни компетентности: 

- Създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания или в 
резултат на анализ на друга научна дейност. 

- Демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна 
област и преценява необходимостта от актуални публикации. 

- Показва способност за систематично придобиване и разбиране на 
значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта 
на професионалната практика. 

- Спазва академичната етика при интерпретиране на собствени и чужди 
научни, творчески и интелектуални продукти. 

- Придържа се към стилово-езиковите и терминологични изисквания на 
академичния литературнотеоретичен дискурс при представяне на постигнатите научно-
изследователски резултати. 
 

 Комуникативни и социални компетентности 
- Има изграден стил на академично общуване, съобразен със съвременните 

стандарти на писмено и устно взаимодействие с различни типове комуникативни 
партньори в контактни и дистантни комуникативни ситуации при употреба на 
разнообразни жанрови форми. 

- Демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и изпълнява 
проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните 
постижения на литературнотеоретичната мисъл. 

- Има способност за усвояване и систематизиране на значителен обем от знания 
в областта на хуманитарните науки. 

- Може пълноценно да участва в академичния обмен на изследователски идеи. 
 

 Професионални компетентности 
- Умее да прилага усвоените общи литературнотеоретични знания за решаване 

на конкретни теоретични и литературноисторически изследователски проблеми. 
- Има способност и компетентност за самостоятелна научноизследователска, 

експериментална и практико-приложна дейност и заедно с това умението за работа в 
екип. 

- Умее да планира, организира и да води научноизследователска и 
учебнообразователна дейност. 

- Има кометентността да избира необходимите изследователски методи, да 
модифицира съществуващите и да прилага нови методологии, имайки предвид задачите 
на конкретното изследване. 

- Може свободно да използва научна и справочна литература на различни езици. 
- Притежава способността да продължава изследванията по теория и история на 

литературата на все по-високи равнища, като по този начин допринася за развитието на 
нови идеи, методологии и подходи в областта на хуманитарните науки. 

- Може да използва съвременни дигитални технологии и средства за електронна 
комуникация. 

- Има способността ясно да формулира нови теоретични и/или практико-
приложни проблеми и да набелязва ползотворни перспективи за изследователска работа. 



 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА 

СТЕПЕН „ДОКТОР“ 

 

Образователната и научна степен „доктор” се придобива след: 

 успешно изпълнение на всички етапи от индивидуалния план на докторанта; 

 успешна защита на дисертационния труд. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Завършилият докторската програма „Теория и история на литературата“ може да участва 

в различни форми на продължаващо обучение (постдокторантски програми за 

повишаване на професионалната си квалификация и опит по научната специалност). Той 

е подготвен за самостоятелни научни изследвания и може да участва в конкурси и 

хабилитационни процедури в академичната сфера, да има преподавателска дейност във 

висшите училища, да работи в научноизследователските институти, в средното училище, 

в специализирани медии и културни институции и др.  

ФОРМИРАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Докторската програма „Теория и история на литературата“ към Филологическия 

факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ създава: 

- конкурентоспособно поколение млади филолози; 

- учени, които наред със строго специализираната си научна подготовка притежават 

ключови за съвремието изследователски способности като интердисциплинарно 

мислене и иновативност; 

- креативни изследователи, които са натрупали опит в проектната дейност и са способни 

да интегрират потенциала си в екипна работа; 

- творчески настроени личности, които са подготвени активно да участват в различните 

съвременни форми на литературната комуникация; 

- млади преподаватели, които осмислят професионалното си бъдеще като пълноценна 

реализация в национална и международна академична среда. 


