
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ГРАЖДАНСКО И СЕМЕЙНО ПРАВО

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Докторска програма „Гражданско и семейно право” е разкрита през 2010 г.
в Юридическия факултет на Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър”. Тя може да се определи като най широкообхватната поради
това, че обхваща няколко основни големи области на правната наука,
които изпълват съдържанието и заемат централно място в рамките
на частното право. Тук попадат основани клонове на гражданското
право като гражданско право - обща част, вещно право, облигационно
право, семейно право, наследственоп право, авторско право, търговско
право. Това дава много възможности за работа по разнообразна
проблематика и решаване на научноизследователски задачи в
мултидисциплинарен контекст.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ има за цел да
подготви докторантите за бъдещата им реализация и кариерно израстване, да
подкрепи личностното им развитие, да създаде широка основа от най-нови
знания, да стимулира научните изследвания и иновации. Осигуряването на
качеството на обучението е предпоставка за гарантиране на подходяща учебна
среда, възможности за обучение през целия „жизнен цикъл“ на докторанта и
неговата реализация.

С цел поддържане на висок стандарт на качеството на обучение и
научноизследователска дейност на студенти, докторанти и академичен състав,
ВСУ “Черноризец Храбър” има разработена собствена система за
управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO
9001:2008 и ISO 9001:2015

Докторската програма спазва приетите Стандарти и насоки за
осигуряване на качество в Европейското пространство за висше образование
(ESG), прилагайки качествено обучение и преподаване, подпомагащо
трансгранично сътрудничество на всички заинтересовани страни.

Обучаващото звено развива разнообразна научноизследователска
дейност, свързана с организиране и провеждане на семинари,
конференции, кръгли маси, в разработване на научноизследоватрелски
проекти и публикуване на проведените научни изследвания в услуга и на
практиката.

Утвърдена добра практика е осигурената възможност за участие на
докторанти в научни форуми и конференции у нас и в чужбина.

Добра практика е осигурената възможност за участие на докторанти
в организираните от ВСУ  майсторски класове, конкурси и др.



ВСУ предлага много добри условия за научни публикации, което е
важно условие за успешната работа на докторантите. Университетското
издателство подготвя всяка година „Научен алманах”, „Годишник” и сборници с
доклади от проведените научни форуми, в които преподавателите имат
възможност да публикуват резултати от техните изследвания и разработки.
Издават се и различни монографии, учебници, помагала и ръководства,
свързани с дисциплините, които докторантите-преподаватели могат да
подготвят в резултат от преподавателския си опит и научноизследователските
си достижения. Възможност за публикуване на части от докторски дисертации е
предоставена и чрез електронното издание на университета
(https://ejournal.vfu.bg/ ), поредицата „Библиотека “Знание”.

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Право
Научна специалност: гражданско и семейно право

Научно звено, което осъществява обучение по
докторската програма:

Катедра “Правни науки”.

Работата на първичното звено се подпомага от Секция
“Гражданскоправни науки”.

Прием:
Прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение се

осъществява въз основа на конкурс, обявен от ВСУ. Конкурсът се обявява в
държавен вестник и в интернет страниците на университета, на МОМН, на
НАОА. Конкурси по всички акредитирани научни специалности се провеждат
през цялата година. Темите за докторантури се предлагат от Катедрените
съвети, въз основа на приоритетите за научното развитие на ВСУ. Кандидатите
за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността, за която
кандидатстват и изпит по чужд език (английски, френски, немски, испански или
италиански).

Лице, разработило основна част от дисертационен труд за присъждане на
образователна и научна степен „доктор“, може да бъде записано в докторантура
на самостоятелна подготовка въз основа на решение на катедрения съвет без
полагане на конкурсни изпити, с разработена проекто-дисетация отговараяща
на определени изисквания.

https://ejournal.vfu.bg/


Международна мобилност:

С цел да се осигури международна сравнимост на придобитите знания и развитите
умения, на преподавателите и обучаемите по ДП е дадена възможност за
кандидатстване и реализиране на образователна мобилност, включително в
чужбина.

Варненският свободен университет успешно е реализирал редица проекти по
програмите: TEMPUS, PHARE, LLP /ERASMUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI, JEAN
MONNET/, INTERREG, FP6, FP7, Horizon 2020, Erasmus+ programme и др.
ВСУ осигурява възможности за мобилност на докторантите чрез налични
споразумения по програма Еразъм/Еразъм+ (http://www.vfu.bg/mobilnosti/). Има
сключени двустранни споразумения с множество университети, обучаващи в
областта на правните науки. Във ВСУ „Черноризец Храбър” има необходимите
условия и са осигурени възможности за участие на докторантите в различни
национални и международни форуми. С решения на КС и ФС при ЮФ на ВСУ се
определя, и оповестява провеждането на предстоящи научни форуми и
изследователски проекти.
Мобилността по програмата се осъществява въз основата на подписани
междуинституционални споразумения по програма „Еразъм+“ между ВСУ и
университети от почти всички европейски държави, участващи в програмата. В
споразуменията са посочение основните параметри на мобилността – брой на
договорените места за мобилност за всеки от двата участващи университета,
поотделно за студенти, преподаватели и служители, научните области, в които
ще се извършва обучението или преподаването, продължителността на периода
за обучение или преподаване и др. Реализирането на студентска мобилност с
цел практика се основава на подписани писма за намерение от страна на
партниращите организации, които искат да приемат практиканти по Програма
„Еразъм+“

Обменът по програма „Еразъм+“ се стимулира чрез предоставяне на
финансовата подкрепа (Еразъм грант), целяща да подпомогне допълнителните
разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в
чужбина. Еразъм грантът не е стипендия, той не предвижда цялостното
покриване на разходите по мобилността.

Компетенции на завършилите програмата:

Докторска програма „Гражданско и семейно право” е в съответствие
с целите на висшето образование, заложени в Заключенията на Съвета на
Европейския съюз от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско
сътрудничество в областта на образованието и обучението - „ЕСЕТ 2020 г.“

Очакваните резултати от обучението в докторска програма „Гражданско и
семейно право“ са повишаване на квалификацията и на професионалните
компетенции, получавани след защитата на дисертацията.

http://www.vfu.bg/mobilnosti/


Квалификацията, която се придобива със завършване на
докторската програма, отговаря на Националната квалификационна рамка
на Република България и на Европейската квалификационна рамка за
учене през целия живот (ЕКР).

Докторската програма спазва приетите Стандарти и насоки за
осигуряване на качество в Европейското пространство за висше образование
(ESG), прилагайки качествено обучение и преподаване, подпомагащо
трансгранично сътрудничество на всички заинтересовани страни.

Завършилите програмата придобиват умения за: високоспециализирани и
профилирани професионални знания в областта на гражданскоправните науки;
умения за самостоятелно формулиране на изследователски задачи и тяхното
решаване; за работа с относимата научна литература и изготвяне на
библиографична справка по поставен проблем; умения за излагане на различни
научни тези и становища; критичен анализ; за конструиране на научни тези
тяхната защита; за изграждане на нови хипотези и за предлагане на съответните
решения; умения за писане на научен текст и публикуване на научни статии и
други академични разработки; умения за преподаване и презентиране на научни
резултати.

Дипломиране:

Получаване на необходимия брой кредити и защита на докторска
дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ има за цел да
подготви докторантите за бъдещата им реализация и кариерно израстване, да
подкрепи личностното им развитие, да създаде широка основа от най-нови
знания, да стимулира научните изследвания и иновации. Осигуряването на
качеството на обучението е предпоставка за гарантиране на подходяща учебна
среда, възможности за обучение през целия „жизнен цикъл“ на докторанта и
неговата реализация.

В съвременните условия на динамично развитие и глобализация
докторска програма „Гражданско и семейно право“ предоставя възможности за
успешна реализация на защитилите тезата си докторанти, в областта на
академична кариера и в практиката по прилагане на гражданското, търговското
и семейното законодателство като магистрати, адвокати, юрисконсулти,
преподаватели и лектори, изследователи, способни за извършват
самостоятелно научни изследвания.



В процеса на обучението си докторантите имат възможност и вземат
активно участие в академичния живот на ВСУ като членове на
преподавателският състав, лектори на официални събития организирани от
катедра “Правни науки” и като специалисти от практиката.

Преподавателски състав, осъществяващ обучението:

№ Име, фамилия Научна
степен

Академична
длъжност

Научна област/специалност

1 Антон Кирилов Грозданов д-р проф. Гражданско и семейно право

2 Георги Иванов Стефанов дюн проф. Гражданско и семейно право

3 Иван Русчев Русчев дюн чл.кор.проф. Гражданско и семейно право

5 Живко Иванов Драганов дюн проф. Изобретателско, авторско и
патентно  право

6 Янка Тенева Тянкова-Тодорова д-р проф. Гражданско и семейно право

7 Станислав Видев Коев д-р доц. Гражданско и семейно право

8. Таня Панайотова Градинарова д-р доц. Гражданскопроцесуално
право

9.
Петър Бончовски д-р доц. Гражданскопроцесуално

право

10.
Ана Владимирова Джумалиева д-р доц. Международно частно право

Мария Петрова Петрова д-р гл.ас. Гражданско и семейно право

Галина иванова Николова д-р гл.ас. Гажданско и семейно право


