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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА  

„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“  

(морфология, синтаксис, лексикология и лексикография, история на 

книжовния език, история на българския език, диалектология, 

лингвистична география, терминология) 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

 

 

Докторската програма „Български език“ осигурява 3-та степен на висшето 

образование и повишава образователната и научноизследователската подготовка на 

докторанта. Приемът и обучението на докторантите е в съответствие с изисквания  на 

Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и заемане на академични длъжности в БАН, Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Института за 

български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН, Правилника за дейността на 

Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН. 

 



Обучението е с със следната продължителност: редовна форма – 3 години; задочна 

форма – 4 години; самостоятелна подготовка – до 3 години. След успешно изпълнение 

на всички етапи от индивидуалния план на докторанта и събиране на необходимия брой 

кредити следва защита на докторска дисертация.  

 

Защитилите докторска дисертация получават образователната и научна степен 

„доктор по български език“. 

 

ЦЕЛ 

Целта на докторската програма „Български език“ е да подготвя висококвалифицирани 

специалисти с опит и познания в областта на синхронното и диахронното развитие на 

българския език с фокус върху изследването на различни езикови проблеми в отделни 

научноизследователски направления (морфология, синтаксис, лексикология и 

лексикография, история на книжовния език, история на българския език, диалектология, 

лингвистична география, терминология).  

 Докторската програма се стреми да изгради у докторанта фундаментална и 

професионална компетентност за извършване на научноизследователска и 

научноприложна дейност в областта на изследването на българския език. Програмата 

цели да задълбочи познанията на докторанта върху съвременни научнотеоретични и 

практикоприложни направления в езикознанието и конкретно приложими при 

изследване на българския език и да изгради умения и компетентност за самостоятелна 

научноизследователска дейност и за работа в екип. Обучението дава методологически 

опит за анализиране на резултатите от научното изследване на явленията и проблемите 

в областта на българския език и възможност за обосноваване на взетите теоретични и 

приложни решения. 

 

УМЕНИЯ 

Уменията, които придобиват докторантите, са насочени към:  

 подбор и проучване на източници, свързани с изследователски проблем;  

 намиране, извличане, синтезиране и оценка на информация от различни 

източници; 

 подбор, анализ, класифициране и систематизиране на информация;  



 аргументиран и подкрепен от доказателства анализ на данни в защита на научни 

тези за изследване на българския език; 

 комбиниране на различни подходи и модели за анализ и представяне на 

изследвани данни; 

 аналитично и критично оценяване на експериментални резултати; 

 организиране и планиране на собствената научна дейност; 

 създаване и интерпретиране на нови знания, резултат от собствена 

научноизследователска дейност; 

 способност за самооценка на постиженията от изследователския труд, 

самостоятелност и отговорност. 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Придобилите  ОНС „доктор“ в докторската програма „Български език“ овладяват:  

 съвременните теоретични и методологически принципи на изследване на 

българския език; 

 научната терминология в езикознанието и сродни научни области, свързани с 

изследването на българския език; 

 умения за анализ на теоретичните и практическите проблеми, свързани с 

изследването на българския език; 

 умения за организиране на самостоятелно научно изследване и представяне на 

резултатите от него на научни форуми и пред по-широка или по-специализирана 

научна аудитория; 

 компентентност за участие в национални и международни конкурси и проекти. 

 

Придобилите  ОНС „доктор“ в докторската програма „Български език“  имат вярна 

самооценка на постиженията от изследванията си и съблюдават научна етика.  Развили 

са качества като: издръжливост, предприемчивост, взискателност. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Завършилите докторската програма „Български език“ са високо подготвени 

специалисти, които могат да се реализират  като: 

 изследователи в научни институти; 



 преподаватели;  

 експерти в образователни структури, медии, неправителствени организации и др.  

Техните компетентности им позволяват да заемат отговорни и ръководни позиции в 

области, свързани с науката и образованието.  

 


