
 
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К

 
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" обявява следните конкурси за учебната 2013/2014 г. за 

редовни и задочни докторанти съгласно Решение № 288 от 10.05.2013 г. на Министерския съвет: 

 

№ 

по 

ред 

Шифър Област на висше образование, професионално направление, 

докторска програма 
Образователна и научна 

степен „доктор" 

редовно задочно 

II. 2. Хуманитарни науки 
  

 2.1. Филология   

1.  
Българска литература (Българска литература от Освобождението до 

края на Първата световна война) 2  

2.  
Българска литература (Българска литература след Първата световна 

война) 3  

3.  

Българска литература (Възрожденска литература) 1 - 

4.  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 

Австралия (Сравнително литературознание) 1 - 

5.  

Български език (История на новобългарския книжовен език) 1 - 

6.  

Български език (Морфология) 1 - 

7.  

Български език (Синтаксис) 1 - 

8.  

Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1 - 

9.  

Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските езици) 1 - 

10.  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 

Австралия (Сръбска, хърватска и словенска литература) 1 - 

11.  
Романски езици (Съвременен френски език - компютърна 

лингвистика) 1 - 

12.  
Романски езици (Съвременен испански език - лексикология на 

съвременния испански език) 1 - 
 

За участие в конкурсите се подават следните документи:  
1. молба до ректора по образец (изтегля се от интернет страницата на 

университета);  
2. автобиография – европейски формат;  
3. дипломи за придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и 

„магистър“ с приложенията и нотариално заверени копия от тях;  
4. удостоверение от МОН за признато висше образование, ако то е придобито в 

чужбина;  
5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната 

научна област;  
6. квитанция за внесена такса за явяване на конкурсен изпит – за изпита по 

специалността – 30 лв., за изпита по чужд език – 20 лв.;  
Таксите се внасят в офиса на „УниКредит Булбанк“, намиращ се в сградата на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Ректорат.  
Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването 

(24.09.2013) в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен 24, стая № 120, тел.: 
032/261 406. 

БРОЙ 83 

 


