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№
ШИ-
ФЪР
ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ. ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
НАУЧЕН ПРОБЛЕМ (ТЕМА)
ФОРМА
ОБУЧАЕМ
ОБУЧАВАЩА
ОРГАНИЗАЦИЯ
   ЗАЯВИТЕЛ
1.
9.1.
Национална сигурност
Военнополитически аспекти на морската сигурност
  Сценариен подход при оценка на риска за сигурността на море
задочна
цивилен служител
или цивилен гражданин
         ВВМУ
”Н.Й.Вапцаров”
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
2.
9.2.
Военно дело
Организация и управление на въоръжените сили
 Необходимост от изследване на системата за подобряване на безопасността на корабите от ВМС
задочна
офицер
ВВМУ
”Н.Й.Вапцаров”
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
3. 
3.7.
Администрация и управление
Организация и уравление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)

   Възвръщаемост на морското образование

задочна
цивилен служител
или цивилен гражданин
        ВВМУ
”Н.Й.Вапцаров”
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров” 
4. 
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
Управление на кораби и корабоводене
  Оценка на количеството информация, необходимо за осигуряване на машинното обучение в съвременните автономни навигационни комплекси
задочна
цивилен служител
или цивилен гражданин
ВВМУ
”Н. Й. Вапцароов”
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
5.
5.3.
Комуникационна и компютърна техника
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
   Модели за оценка и повишаване на киберсигурността в съвременното корабоплаване
задочна
цивилен служител
или цивилен гражданин
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
6.
5.3.
Комуникационна и компютърна техника
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
  Подходи за повишаване на киберсигурността в центровете за реагиране на компютърни инциденти
задочна
офицер
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
ВВМУ
  „Н. Й. Вапцаров“
7.
5.3.
Комуникационна и компютърна техника
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
  Възможности за събиране и анализ на данни от биометрични и биомедицински сензори
задочна
офицер
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
ВВМУ
  ”Н. Й. Вапцаров”
8.
3.2.
Психология
Военна психология
  Мотивационни профили на кандидатите при избора на военен университет
задочна
цивилен служител
или цивилен гражданин
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
9.
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
Приложна механика
Симулационно изследване на мореходните качества на кораба в експлоатационни условия
задочна
цивилен служител
или цивилен гражданин
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
ВВМУ
”Н. Й.Вапцаров”
10.
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
Корабни силови уредби, машини и механизми
Изследване на неравномерността на въртене на КДВГ с цел диагностика и оценка на ефективността на работата
задочна
Цивилен служител или цивилен гражданин
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
ВВМУ
”Н. Й.Вапцаров”
11.
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
Корабни силови уредби, машини и механизми
Изследване на връзката между усукващи и общи трептения на главни корабни двигатели с отчитане на еластичността на двигателя
задочна
Цивилен служител или цивилен гражданин
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
ВВМУ
”Н.Й.Вапцаров“
12.
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
Корабни силови уредби, машини и механизми 
Изследване на връзката между усукващи и общи трептения на еластичнно монтирани дизел генератори с отчитане на еластичността на фундамента


задочна
Цивилен служител или цивилен гражданин
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
           ВВМУ 
”Н. Й. Вапцаров”
 13.
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта
 Разработване на технологии за подводно електрокислородно рязане на корабостроителни стомани
задочна
Цивилен служител или цивилен гражданин
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
           ВВМУ 
”Н. Й. Вапцаров”
14. 
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта
Изследване влиянието на различни газови смеси при заваряване на нисколегирани стомани с висока якост чрез МИГ заваряване
задочна
Цивилен служител или цивилен гражданин
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”
ВВМУ
”Н. Й. Вапцаров”


          
                                                                       
     

