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Интердисциплинарният курс по изследвания на миграцията представя ключови 

концепции и анализи в икономиката, политиката, социологията и антропологията на 

миграцията. Дава възможност за разбиране природата на вътрешната и международната 

миграция и ролята й като съществена част от процесите на развитие, социална промяна 

и глобализация за по-добро и комплексно разбиране на съвременната мобилност. 

Миграционните изследвания подготвят за работа във все по-разширяващата се област 

на международната и вътрешната политика. Предлага също на докторантите в 

социалните науки обучение, което ще стимулира техните собствени изследвания с 

отчитане на миграцията. 

 

Структура на курса: 

1. Международната миграция в социалните науки 

2. Миграция, глобализация и социална трансформация 

3. Тематични и регионални измерения 

4. Методи на изследване 

Лекциите включват следните тематични направления: 

1. Ключови концепции в икономиката, политиката, социологията и антропологията 

на миграцията, публични политики и миграционно законодателство; различни 

подходи към изследването на миграцията; типове миграция и мобилност; 

2. Теории за миграцията, миграцията и развитието; миграцията и социо-културната 

промяна; ролята на държавите, миграционните политики и легалния 

плурализъм; миграционните диаспори; транснационализма и формирането на 

нова идентичност в резултат на миграцията. 

3. Теоретично, фактическо и практическо разбиране за работа с количествени и 

качествени методи в социалните науки, подходящи за изследване на миграцията.  
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Обучението има за цел да илюстрира теоретичните, етичните, методологически и 

практически въпроси на миграцията. То е фокусирано проблемно-тематично и дава 

критично-аналитични знания. 

 

This interdisciplinary course introduces key concepts, research and analysis in the economics, 

politics, sociology and anthropology of migration. It enables students to understand the nature 

of both internal and international migration and its role as an intrinsic part of broader 

processes of development, social change and globalisation, in order to gain a more theoretical 

and comprehensive understanding of human mobility.Migration Studies prepares students to 

work in an expanding area of international and policy concern. It also offers students social 

science training that will facilitate progression to doctoral studies. 

Structure of the course 

1. International migration in the social sciences 

2. Migration, globalisation and social transformation 

3. Thematic and regional options 

4. Methods of research 

Lectures cover: 

1. Key concepts in the economics, politics, sociology and anthropology of migration, 

public policy and migration law; different approaches to migration studies; types 

of migration and mobility. 

2. Theories of migration; migration and development; migration and socio-cultural 

change; the role of states, migration policies and legal pluralism; diasporas, 

transnationalism and creolisation. 

3. A theoretical, substantive and practical understanding of qualitative and 

quantitative social science research methods appropriate to the study of migration. 

Teaching is to illustrate theoretical, ethical, methodological and practical issues. It is problem-

focused and aims to give students critical analytical skills. 
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