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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

 Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация 30 

Курсов учебен проект 50 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 10 

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 120 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 4 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 20 

2.  Разработване на курсова задача 30 

3.  Изпит (разработване и защита на курсова работа) 50 

Анотация на учебната дисциплина: 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Курсът ще разгледа качествените изследователски методи като изследователски подход, и 

по-конкретно приложението им в психологията на здравето.  Ще се обсъди ролята на тези 

методи при изучаването на теми, свързани с преживяването на здраве и болест, 

изживяването на собственото тяло, дискурси и смисли по отношение на здравето и 

здравната система. Качествените методи имат за цел да доведат до задълбочено и 

контекстуално разбиране за личността, културата и обществото. Използват се интервюта, 

текстове, фокус групи, фотографии и видео материали, които се анализират с разнообразни 

подходи. Курсът ще интегрира литература и дискусии по теоретични и методологични 

теми, както и практични упражнения.  Студентите ще проведат малък излседователски 

проект по време на семестъра. В хода на семестъра ще се обсъдят спецификите на 

различните подходи към качествените методи като например тематичния анализ, дискурс 

анализа, феноменологичния анализ, наративния анализ и други.  Някои от конктретните 

теми, които ще бъдат разгледани са: здравни неравенства, болка, стигматизация, 

конструиране на идентичността при наличие на заболяване и в процеса на оздравяване.  

 

Предварителни изисквания: 

 Количествени методи в психология на здравето 

 

Очаквани резултати: 

Практическите умения, които ще се развият включват: планиране на изследването, 

изследователски въпроси, подготвяне и провеждане на интервю, транскрибиране, анализ, 

интерпретация на данните, описване на резутатите и заключенията, оценяване на 

качеството на качествените изследвания в психология на здравето.   

 

Учебно съдържание  

ЛЕКЦИИ 

№ Тема: Хорариум 
1 Увод към качествения подход в изследователските методи 2 

2 Принципи на качествените методи: Парадигми, епистемология, качество на 

качествените изследвания 
2 

3 Планиране на изследване с качествени методи 2 

4. Събиране на данните: етика  2 

5. Събиране на данните: интервюиране 2 

6. Провеждане на фокус групи по теми от психологията на здравето 2 

7. Увод към анализа на данните: Подготовка на материала; тематичен анализ 2 

8. Ролята на компютърните програми за качествен анализ на данни 2 

9. Анализ на данните: Интерпретация и разработване на модели 2 

10. Подходи към анализа на данните: феноменологични  2 

11. Подходи към анализа на данните: наративни 2 

12. Подходи към анализа на данните: дискурсивни 2 

13. Подходи към анализа на данните: изображения, фотографии, видео 2 

14. Преговор и сравняване на различните подходи  2 

15. Приложение на качествените методи и техните изводи; заключение 2 

 

 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема: Хорариум 
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1 Планиране на изследване с качествени методи: разработване на 

излседователските въпроси 
2 

2 Практически семинар No 1 : планиране на изследване с качествени методи: 

подготвяне на въпросник за провеждане на интервю 
2 

3 Събиране на данните: етика – подготовка на форма за съгласие  2 

4. Събиране на данните: интервюиране 2 

5. Обсъждане на опита с интервюто 2 

6. Увод към анализа на данните: Подготовка на материала, транскрибиране; 

тематичен анализ 
2 

7. Практически семинар No 2:  Ролята на компютърните програми за качествен 

анализ на данните при кодирането и оформяне на темите. 
2 

8. Практически семинар No 3: Анализ на данните: Интерпретация и 

разработване на модели; Ролята на компютърните програми за интерпретация 

и разработване на модели 

2 

9. Практически семинар No 4: Анализ и обсъждане на данните от собствените 

проекти 
 

10. Подходи към анализа на данните: примери и упражнения с феноменологични 

методи на анализ 
2 

11. Подходи към анализа на данните: примери и упражнения с наративни методи 

на анализ 
2 

12. Подходи към анализа на данните: примери и упражнения с дискурсивни 

методи на анализ 
2 

13. Подходи към анализа на данните: примери и упражнения с изображения, 

фотографии, видео 
2 

14. Практически семинар No 5: анализ  и обсъждане на данните от собствените 

проекти 
2 

15. Практически семинар No 6: Подготовка на постера 2 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 
1 Принципи на качествените методи 

2 Планиране на изследване с качествени методи 

3 Събиране на данните: интервюиране 

4. Провеждане на фокус групи по теми от психологията на здравето 

5. Анализ на данните: Интерпретация и разработване на модели 

6. Подходи към анализа на данните 

7. сравняване на различните подходи 

8. Приложение на качествените методи и техните изводи 
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