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1. АНОТАЦИЯ / COURSE DESCRIPTION 

 Целта на учебния курс е да подпомогне работата на докторантите по избраната 

от тях тема на дисертационния труд. Структурата на учебната програма е изградена 

чрез излагане на основите на учебната дисциплина, методологията на изследването, 

разработване на методиката на научното изследване и неговото информационно 

осигуряване, оформянето и презентацията на изследването. В учебната програма са 

включени и проблемите по защита на научните резултати като обекти на 

интелектуалната собственост, както и въпроси на научната етика. Тази структура дава 

възможност за по-задълбочено осмисляне на основните етапи в 

научноизследователската дейност, по-бързо възприемане на учебното съдържание и по-

добра лична организация на работата. Общият хорариум на учебния курс е 60 часа 

лекции и 190 часа самостоятелна подготовка. Курсът завършва с писмен изпит, за което 

докторантът получава 10 кредита. 

 

 The purpose of this course is to help PhD students along the numerous stages of their 

dissertation. The course content includes the basics of the discipline, the methodology of 

research, the methods to do scientific work, the information content of the dissertation, 

structuring of the thesis. In addition, the course discusses the issues with defending research 

output as an intellectual property, as well as some ethical issues. This structure allows for a 

deeper and faster understanding of the basic stages of scientific research and its elements, and 

of a better personal organization of thesis work. The coursework involves 60 hours of class 

time and 190 hours of individual preparation. The course ends with an exam. The exam is 

given in a written form. Upon a successful passing of the exam, the student receives 10 

credits. 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT 

№ ТЕМА / TOPIC 

1. ДОКТОРАНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКТОРАНТУРАТА 

DOCTORAL INSTITUTION IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. 

DOCTORAL ORGANIZATION 

Болонска декларация - основни положения за степените на обучение, 

образователните кредити и стандарти за качество във висшето образование. 

Модел на докторантурата в България. Национална и университетска нормативна 

уредба на докторантурата. Основни етапи и изисквания в придобиването на ОНС 

„доктор“. 

Bologna Declaration - basics of training levels, educational credits and quality 

standards in higher education. Model of doctoral studies in Bulgaria. National and 

university regulations for doctoral studies. Main stages and requirements for the 

acquisition of a Ph.D. 

2. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ В УНСС 

CONDITIONS AND PROCEDURE FOR ACQUISITION OF THE 

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC DEGREE DOCTOR IN UNWE 

Организация на обучението. Индивидуален учебен план. Атестации. Минимални 

национални изисквания Обсъждане на дисертационния труд. Научно жури. 
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Други условия на подготовката и работата на докторанта. Финансови 

задължения. Контрол. 

Organization of training. Individual syllabus. Attestations. Minimum national 

requirements. Discussion of dissertation work. Scientific jury. Other terms in the 

preparation and work. Financial obligations. Control. 

3. РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ 

DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY ECONOMIC THEORY  

Обхват на съвременната икономическа теория, основни течения и алтернативи. 

Единство и многообразие на съвременната икономическа теория От 

икономическа теория към теория на икономиката. Институционални фактори, 

определящи структурата на икономическата теория. Национални, 

културологични и други особености на икономическата теория. 

Методологически дискусии. Мейнстрийм и методологически плурализъм. 

Scope of the contemporary economic theory, main streams and alternatives. Unity and 

diversity of the contemporary economic theory. From the economic theory towards the 

theory of economy. Institutional factors, determining the structure of the economic 

theory. National, cultural and other features of the economic theory. Methodological 

discussions. Mainstream and methodological pluralism. 

4. ФИЛОСОФИЯ НА ПОЗНАНИЕТО (Гносеология, Епистемология) 

PHILOSOPHY OF KNOWLEDGE (Gnoseology, Epistemology) 
Що е познание. История на теорията на познанието. Критиката на познанието 

като подход. Какво включва теорията на познанието днес. Субект и обект на 

познанието. Процес на познанието. „Технология“ на познанието. Компоненти на 

познанието - категории, принципи. Видове познание (априори, апостериори, 

сетивно, рационално, емпирично, теоретично, индуктивно, дедуктивно). 

Понятие. Съждение; видове. Разумно и неразумно съмнение. Релативизъм на 

познанието. 

What is knowledge. History of the theory of knowledge. Criticism of knowledge as an 

approach. What is included in the theory of knowledge today. Subject and object of 

knowledge. The process of knowledge. Knowledge „technology“. Components of 

knowledge - categories, principles. Types of knowledge (a-priori, a-posteriori, sensory, 

rational, empirical, theoretical, inductive, deductive). Concept. Judgment; types of 

judgments. Reasonable and unreasonable doubt. Relativism of knowledge. 

5. МЕТОДЪТ И ИСТИНАТА КАТО ПРОБЛЕМИ НА ПОЗНАНИЕТО 

METHOD AND TRUTH AS PROBLEMS OF KNOWLEDGE 

Понятие за метод на познанието. Видове методи. Има ли универсален научен 

метод. Понятие за истина. Теории за истината. Характеристики на истината. 

Аналитични и синтетични истини. Проблеми в разбирането на истината. 

Критерии за истината - различни за различните теории. 

Concept of a method of knowledge. Types of methods. Is there a universal scientific 

method. Concept of truth. Theories of truth. Characteristics of truth. Analytical and 

synthetic truths. Problems in understanding the truth. Criteria for truth - different for 

different theories. 

6. ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА 

PHILOSOPHY OF SCIENCE 

Що е теория. Универсален характер на теоретичните твърдения; кохерентност. 

Що е наука; широк и тесен смисъл на термина. Историческото формиране на 

понятието за наука. Наука и псевдо-наука; има ли критерий за научност. 

Характеристики на научната теория – абстрактност, универсалност, системност, 

непротиворечивост, обективност. Аналитични и синтетични теории. Хипотези. 
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Дефиницията - роля за научната теория; видове; изисквания. Има ли прогрес на 

науката. Класификация на науките - според предмета, според метода; защо е 

важна. Философията и другите науки; метафизиката днес. 

What is theory. The universal nature of theoretical claims; coherence. What is science; 

wide and narrow sense of the term. Historical formation of the concept of science. 

Science and pseudo-science; is there a scientific criterion. Characteristics of scientific 

theory - abstractness, universality, systematic, consistency, objectivity. Analytical and 

synthetic theories. Hypotheses. Definition - role for scientific theory; types; 

requirements. Is there progress in science. Classification of sciences - by subject, by 

method; why it is important. Philosophy and other sciences; metaphysics today. 

7. ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА 

PROBLEMS OF CONTEMPORARY SCIENCE 

Търсене на универсален научен метод. Търсене на универсален критерий за 

истинност. Проверима ли е научната теория - верификация, фалшификация, 

прогрес и регрес. Възможни ли са научните прогнози. Каузалност; има ли 

каузалност в историята. Криза на науката и криза на учените. Сциентизъм и 

антисциентизъм. Позитивизъм. Критическо проблемно мислене. 

Многоаспектност на научното изследване. Свободна ли е науката от ценности. 

Човекът и науката; отговорност. 

Search for universal scientific method. Search for universal criterion of truth. Is 

scientific theory verifiable - verification, falsification, progress and regress. Are 

scientific predictions possible. Causality; is there any causality in history. Crisis of 

science and crisis of scientists. Scientism and anti-scientism. Positivism. Critical 

problem thinking. Multidimensionality of scientific research. Is science free from 

values. Man and science; responsibility. 

8. РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКАТА НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ  

WORKING OUT THE RESEARCH METHODS 

Избор на тема за докторска дисертация. Формулиране на изследователския 

проблем. Индивидуални мотиви на докторанта. Значимост. Актуалност. Работно 

формулиране на темата. Първоначално проучване на литературни и 

фактологически източници. Работни хипотези. Вероятност за постигане на нови 

научни и практически резултати. 

Choosing a topic of a Ph.D. dissertation. Formulating a scientific problem. Individual 

motivation behind doing a Ph.D. thesis. Significance of the thesis. Positioning of the 

topic within the contemporary set of issues. A working title of the thesis. A 

preliminary scan of the literature and data sources. Working hypotheses. Likelihood of 

achieving a scientific and practical contribution. 

9. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

BASIC PARAMETERS OF SCIENTIFIC RESEARCH 

Цел, обект и предмет на научното изследване. Характеристика на обекта на 

изследването. Актуализация на работната формулировка на темата и работните 

хипотези. Избор на изследователски методи. Разработване на система от 

измерители и показатели за анализ, оценка и прогноза за обекта на изследване. 

Разработване на методическа база данни. Планиране на емпиричното 

наблюдение. Логическа структура на изложението и работна структура на 

докторската дисертация. Разработване на речник на понятийния апарат на 

изследването. 

Goals, subject and object of scientific research. A characteristic of the object of the 

study. Updating the topic and the working hypotheses. Choosing the right research 

methods. Doing a system of measures and variables for analysis, estimation and 
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forecast of the behavior of the object of study. Making a data base. Planning the 

empirical work. A logical structure of exposition and a logical structure of the PhD 

thesis. Doing a glossary of terms. 

10. ОФОРМЯНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД И ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА 

STRUCTURING OF THE PHD THESIS AND PUBLIC DEFENSE 

Дизайн. Цитиране. Архитектура на библиографията. Оформяне на текста: 

заглавна и титулна страница, заглавия в глави и параграфи. Междуредни 

интервали, формули, таблици, схеми и др. Научна и стилова редакция. 

Презентация на дисертационния труд. Публикации и автореферат (елементи, 

проекции на дисертационния текст, обобщаване на приносите). Експозе пред 

научното жури: изисквания, варианти и етика на комуникационното поведение 

при защита. 

Design. Citing literature. The bibliography architecture. Shaping and formatting: 

Cover page and Title page, titles in chapters and sections. Line spacing, formulas, 

tables and graphs. Scientific and stylistic editing. A presentation of the dissertation. 

Publishing your work and the summary of theses (‘autoreferat’) - elements, viewpoints 

on the dissertation, distilling the contribution. Presentation in front of the defense 

committee (the jury): requirements, options, ethics of communication during defense. 

11. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ  

PROJECT MANAGEMENT 

Теоретико-методологични характеристики на управлението на проекти и 

неговите практически аспекти. Същност и концепция на цикъла за управление на 

проекти. Етапи, през които преминава един проект: от генерирането на идея до 

нейното пълно реализиране. Предпроектно проучване, процес на целеполагане, 

вертикална и хоризонтална логика и интервенция в един проект. Методи за 

оценка на проект в отделни фази от неговия жизнен цикъл. 

Theoretical and methodological characteristics of project management and its practical 

aspects. The nature and concept of the project management cycle. The stages that a 

project goes through: from generating an idea to its full implementation. Feasibility 

study, goal setting process, vertical and horizontal logic and intervention in one 

project. Methods for evaluating a project in separate phases of its life cycle. 

12. ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.  

СРЕДСТВА ЗА ТЪРСЕНЕ И ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ 

INFORMATION RESOURCES FOR SCIENTIFIC RESEARCH. 

INFORMATION RESEARCH AND DATA PROCESSING TOOLS 

Източници на научна информация. Електронни и традиционни каталози, 

колекции и ресурси. Дигитални репозиториуми с научни публикации. Мрежа 

НАБИС. НАЦИД: Национален референтен списък. Пълнотекстови бази данни. 

Наукометрични бази и техните възможности за анализ и оценка на научни 

списания, институции и изследователи. Информационно търсене: стратегия, 

методи и примери. Основни библиографски стандарти. Системи за проследяване 

на цитирания и цитатен софтуер. 

Scientific information sources. Electronic and traditional catalogues, collections and 

resources. Scientific publications digital repositories. NALIS network. NIDC: National 

reference list. Full-text databases. Citation indexes providing options for analysis and 

evaluation of scientific journals, institutions and researchers. Information research: 

strategy, methods and examples. Basic bibliographic standards. Citation tracking 

systems and reference management software.    

13. КАК СЕ ПИШЕ УСПЕШНА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ 

GUIDELINES FOR A SUCCESSFUL SCIENTIFIC PUBLICATION 



 6 

Дефиниране на успешна научна публикация - статия с принос, публикувана в 

авторитетно академично издание. Значение на научните статии в съвременния 

академичен дебат - главно средство за разпространение на резултати от 

изследователска работа. Структура и съдържание на научната статия. Роля и 

функции на основните структурни части в научната статия. 

Публикуване на научната статия. Къде да се публикува? Избягване на списания, 

които не отговарят на световните академични стандарти. Процес на рецензиране 

- double blind като основна форма на рецензиране, предимства за младите 

изследователи. Как се отговаря на препоръките на рецензентите? Цитиранията 

като количествен измерител за приноса на конкретната статия. 

Defining a Successful Scientific Publication - a paper with clear contribution, 

published in a reputable academic journal. The importance of scientific papers in 

contemporary academic debate - a major means of disseminating research results. 

Structure and content of the scientific paper. Role and functions of the main structural 

parts of the academic paper. 

The publication process. Where to publish? How to identify journals that do not meet 

international academic standards? Review process - double blind as the main form of 

review, benefits for young researchers. How to respond to reviewer’s 

recommendations? Citations as a quantitative measure for paper contribution. 

14. ЕТИКА И НАУКА  

ETHICS AND SCIENCE  

Обща представа за: етика, морал (нравственост), приложна етика, професионална 

етика, етикет. Изясняване и разграничаване на понятията. Място на ценностите в 

науката; аргументи. Отговорността на науката; откъде произтича. Етиката в 

науката - една приложна етика (съвкупност от 3-те аспекта на приложност). 

Типичните етически проблеми в науката – някои примери. Елементи на етиката в 

науката – ценности, норми, принципи, практики. Роля на етиката в науката - 

формиране, оценяване, регулиране. 

General idea of: ethics, morality, applied ethics, professional ethics, etiquette. 

Clarification and differentiation of the concepts. Place of values in science; arguments. 

The responsibility of science; where does it come from. Ethics in science - an applied 

ethics (the total of the 3 aspects of applicability). Typical ethical issues in science - 

some examples. Elements of ethics in science - values, norms, principles, practices. 

The role of ethics in science - formation, evaluation, regulation. 

15. КАК Е ВЪЗМОЖНА НАУКАТА - „ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА“ 

HOW SCIENCE IS POSSIBLE - THE GAME RULES 

Методологични норми и морални (етически) норми в науката - еднакво значими. 

Етиката като „правила на играта”. Етически правилно поведение в науката. 

Възлови моменти в развитието на професионалната етика в науката: Henry 

Oldenburg, Robert Merton, John Ziman, 1979, “Being a Scientist”, 1991. Какво е 

CUDOS. Отклонения от правилното поведение в науката. Charles Babbage - 

първи „жаргон на научните измами“. Последствия от отклоненията и справяне с 

тях; кой може и кой трябва да го прави. Саморегулацията в научната общност - 

значимост и възможности. Етически кодекси – същност, роля и място в научната 

дейност и в научните структури. 

Methodological norms and moral (ethical) norms in science - equally significant. 

Ethics as "rules of the game". Ethically correct behavior in science. Key points in the 

development of professional ethics in science: Henry Oldenburg, Robert Merton, John 

Ziman, 1979, “Being a Scientist”, 1991. Charles Babbage - the first „scientific fraud 

jargon". Consequences of deviations and dealing with them; who can and who should 
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do it. Self-regulation in the scientific community - relevance and opportunities. Ethical 

codes - nature, role and place in scientific activities and scientific structures. 

16. НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ КАТО ОБЕКТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОБСТВЕНОСТ 

THE SCIENTIFIC RESULTS AS AN OBJECT OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS 

Характеристики на научните резултати, обуславящи спецификата на 

собствеността върху тях. Признаване правото на интелектуална собственост 

върху научни резултати съобразно международните договори и националното 

законодателство. Условия за възникване на авторското право върху научни 

резултати. Съдържание и времетраене на авторското право. Автор, авторство и 

съавторство. Авторство върху производни, сборни и колективни научни 

разработки. 

Characteristics of research results and output, which affect the specificities of the 

ownership rights over the research results and output. Treatment of research output in 

both national and supranational legislation. Necessary conditions for ownership 

origination over scientific output. Content and expiry of the intellectual property. 

Author, authorship and co-authorship. Authorship over derivative research, collective 

research and over collections. 

17. КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

COMMERCIALIZATION OF SCIENTIFIC RESULTS 

Използване на научните резултати от работодателя и от автора. Авторски 

договор и авторско възнаграждение. Конфликти на авторски и културни права и 

механизми за разрешаването им. Свободно използване на научните резултати за 

академични и други цели. Защита при посегателства. 

Employee-employer relations in scientific research and using the research output by 

the employer and authors. Authorship contract and author remuneration. Conflicts over 

intellectual property and over cultural rights and resolution mechanisms. Free use of 

scientific results for academic and other purposes. Protection in attacks. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА / INDIVIDUAL COURCE PREPARATION 

 Самостоятелната работа на докторанта се основава на творческото усвояване на 

знанията по учебната дисциплина и практическото им прилагане на изпита. Очакването е, 

той да представи мотивацията си за избор на проблем и тема на дисертационното 

изследване, да разработи системата за информационно осигуряване, да очертае целите, 

обекта, предмета и авторската хипотеза на изследването, да направи избор на методите за 

научното изследване, да изложи логическата и работната структура на дисертационния си 

труд. 

 The individual preparation of the PhD student is based on understanding the concepts 

studied during the lectures and applying them in practice during the exam. During the exam, 

the students are expected to present their motivation to pursue the research question they 

address, to present the topic of their research, and a research sample, to develop a system of 

information sources, and to formulate the goals, the object and the subject of research, and the 

main hypothesis of their work. In addition, the students are expected to present their methods, 

the logical and the current working structure of the dissertation. 

 

4. ОЦЕНЯВАНЕ / ASSESSMENT 
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 Оценката се поставя след полагането на писмен изпит. Скалата за оценка е 

шестстепенна, като минималната оценка за успешно приключване на обучението е 

„Добър (4)“. Съотнесена с Европейската система за трансфер на кредити, 

съпоставимостта на оценките е следната: 

 
  Отличен /6/ Много добър /5/ Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/ 

A B C D E FX F 

Присъждат се 10 кредита Не се присъждат кредити 

 

 The final grade is determined after a written exam. The final grade is based on a six-

point scale, in which the lowest grade for successful completion of the course is „Good (4)“. 

Converted to the ECTS grading scale, the grades are as follows: 
 

Excellent /6/ Very Good /5/ Good /4/ Average /3/ Poor /2/ 

A B C D E FX F 

10 ECTS credits are awarded No ECTS credit points are being allocated 

 

5. ДОКТОРАНТСКА ЗАЕТОСТ / DOCTORAL ACTIVITIES 

Вид на занятията/заетостта 

Type of classes/employment 

Аудиторна 

заетост  

Lectures 

Извънаудиторна 

заетост 

Extracurricular 

Activity 

Общо 

Total 

1. Лекции 

Lectures 

60  60 

2. Проучване на литературни източници 

Study of specialized literature 

 60 60 

3. Разработване на индивидуално задание 

Preparation of individual assignment 

 50 50 

4. Самостоятелна подготовка за изпит 

Individual study/preparation for exam 

 80 80 

Общо/ Total 60 190 250 

 

6. ЛИТЕРАТУРА / LITERATURE 

А.  ОСНОВНА / BASIC 

1. Драмалиева, В., 2013. Етическа оценка и етически анализ - аспект на правилните 

решения в бизнеса. Годишник на УНСС. София: Издателски комплекс - УНСС, с. 

13-61. 

2. Драмалиева, В., 2012. Етосът в науката. Етиката в българската наука. Сборник 

от седма национална научна конференция по етика - 2011 г. София: Издателски 

комплекс - УНСС, с. 9-19. 

3. Колев, Ц., 2011. Основи на общата теория за стопанството. Пловдив: ЕКИУ. 

4. Копева, Д., 2018. Управление на проекти. София: Ракурс. 

5. Кулов, В., 2005. Проблеми на научната методология в светлината на възгледите 

на Карл Попър. София.  

6. Кун, Т., 2016. Структура на научните революции. София: Изток - Запад.  

7. Лакатош, И., 1983. Доказателства и опровержения. София: Наука и изкуство. 
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8. Лозев, К., 2015. Философия на науката. Попериански лекции. София: Изток-

Запад. 

9. Лулански, П., 2013. Атлас по методика на икономическите изследвания. София: 

ИК-УНСС.  

10. Орлоев, Н., 2002. Методология на научните изследвания. Русе: Ивона.  
 

11. Тошкова, Св., Андреев, Р., 2016. Съвременни икономически теории и политика. 

София: Издателски комплекс – УНСС. 
 

12. Тошкова, Св., 2014. Икономическата теория в търсене на нова парадигма и 

методология. Политическа икономия и икономическа теория. София: Издателски 

комплекс - УНСС, с. 9-33. 
 

13. Стефанов, А., 2007. Знание, наука, псевдонаука. София: Парадигма.  

14. Цакова, В., 2009. Произведенията на науката като обект на интелектуална 

собственост. София: УИ „Стопанство“.  

15. Цакова, В., 2017. Електронни книги и адаптации на авторското право към тях. 

Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда. 

София: изд. „За буквите - О писменехь”. 

16. Янева, Д., 2016. Архитектоника на науката. Кратък курс по наукознание. София: 

Аскони. 

17. Янакиев, К., 2014. Философия на науката. Въведение. София: Университетско 

издателство „Св. Климент Охридски”.  

18. Czibor, E. Jimenez-Gomez, D., and List, J., 2019. The Dozen Things Experimental 

Economists Should Do (More of). NBER Working Paper No. 25451, Jan. 

19. Grant, D., 2018. Methods of Economic Research. Springer International Publishing. 

20. Keizer, P., 2015. Multidisciplinary Economics. A Methodological Account. Oxford: 

Oxford University Press, UK. 

21. Munda, G., 2016. Beyond welfare economics: some methodological issues. Journal of 

Economic Methodology, 23:2, pp. 185-202, DOI: 10.1080/1350178X.2016.1157199. 
 

Б.  ДОПЪЛНИТЕЛНА / ADDITIONAL 

1. Брадли, К., 2007. Управление на проекти с метода PRINCE2. София: Проджекта-

ООД. 

2. Декарт, Р., 1978. Правила за ръководство на ума. Избрани философски 

произведения. София: Наука и изкуство.  

3. Драмалиева, В., 2013. Защо е опасно възприемането на правото като етически 

максимум в България. Етиката в българската правна система. Сборник статии. 

София: Издателски комплекс - УНСС, с. 42 - 52. 

4. Драмалиева, В. (ред.), 2012. Етиката в българската наука. Сборник от седма 

национална научна конференция по етика. София: Издателски комплекс - УНСС.  

5. Загорчев, И., 2006. Етични аспекти на популяризирането на науката. Списание на 

БАН, т. 69, № 2, с. 27-32. 

6. Новакович, Й., 2012. Курс по творческо писане. Стъпка по стъпка. София: 

Сиела.  

7. Попър, К., 2003. В търсене на по-добър свят. Лекции и есета от тридесет 

години. (прев. Камен Лозев), София: КАЛЪС и КОСМОПОЛИТ. 



 10 

8. Тошкова, Св., 2005. Социалните предизвикателства в икономическата теория 

/преоценка на либералната парадигма/. София: УИ "Стопанство".  
 

9. Философия на науката. Антология. 1999. София: Лик.  

10. Цакова, В., 2017. Приспособяване на авторското право и сродните му права към 

цифровия единен пазар за Европа. Научни трудове на УНСС, т. 2, с. 61-90. 

11. Bazin, D., 2017. Positive Ethics in Economics. UK: Routledge. 

12. Boland, L., 2014. The Methodology of Economic Model Building. Methodology after 

Samuelson. UK: Routledge. 

13. Cappelen, H., Gendler, T., and Hawthorne, J., 2016. The Oxford Handbook of 

Philosophical Methodology. UK: Oxford University Press. 

14. Craig, J. C., 2012. Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done... 

Nothing More. North Charleston, SC, USA: CreateSpace. 

15. Fréchette, G., and Schotter, A., 2015. Handbook of Experimental Economic 

Methodology. UK: Oxford University Press. 

16. Maas, H., 2014. Economic Methodology. A Historical Introduction. UK: Routledge.  

17. Newton-Smith, W.H., 1994. The Rationality of Science. London and New York: 

Routledge. 

18. Popper, K., 1995. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 

London: Routledge.  

19. Ylikoski, P. and Aydinonat, N., 2014. Understanding with theoretical models. Journal 

of Economic Methodology, 21:1, pp. 19-36, DOI: 10.1080/1350178X.2014.886470. 
 

В. ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ / INTERNET SOURCES: 

1. Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания. Достъпен на: 

https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-

for-Research-Integrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf 

2. Етичен кодекс на Съюза на учените в България. Достъпен на: http://old.usb-

bg.org/Bg/march_2008_Etichen%20Kodeks.pdf 

3. Наръчник Управление на цикъла на проекта. Подкрепа за ефективно прилагане на 

външна помощ от ЕК. 2004. Достъпен на: 

http://www.self.government.bg/download.php?p 

4. Плагиатството в науката. Сборник с доклади, изнесени на кръглата маса, 

организирана от Комисията по етика към Съюза на учените в България. 2015. 

София: Издателство на Съюза на учените в България, 140 с. Достъпен на: 

http://old.usb-bg.org/Bg/Publikazii/Plagiatstvoto_v_naukata.htm 

5. Правилник за дейността на органите на съюза на учените в България. Достъпен 

на: http://old.usb-bg.org/Bg/Pravilnik_Organi_SUB.htm 

6. Препоръка на комисията от 11 март 2005 година за Европейската харта за 

научните изследователи и Кодекса за професионално поведение при набора на 

изследователи (2005/251/ЕО) Достъпен на: 

https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/bg.pdf 

7. Macaskill, A. Research Ethics. In: Guide to Understanding Dissertations in Social 

Sciences. Higher Education Academy's Centre for Sociology, Anthropology and Politics, 

Centre for Social Work and Policy, Sheffield Hallam University. Available at: 

http://www.socscidiss.bham.ac.uk/ethics.html 

https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf
http://old.usb-bg.org/Bg/march_2008_Etichen%20Kodeks.pdf
http://old.usb-bg.org/Bg/march_2008_Etichen%20Kodeks.pdf
http://old.usb-bg.org/Bg/Publikazii/Plagiatstvoto_v_naukata.htm
https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/bg.pdf
http://www.socscidiss.bham.ac.uk/ethics.html
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8. Nikolov, Pl., 2013. Writing Tips for Economics Research Papers. In: 

http://www.people.fas.harvard.edu/~pnikolov/resources/writingtips.pdf 

9. Project Libre. In: https://www.projectlibre.com/  

10. Research ethics approval procedures. Available at: 

https://www.shu.ac.uk/research/quality/ethics-and-integrity/ethics-approval-procedures 

11. Writing in Economics. In: https://twp.duke.edu/sites/twp.duke.edu/files/file-

attachments/econ.original.pdf 
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