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Предварителни изисквания
Цел и задачи на курса
Целта на курса е да запознае студентите с основните стъпки при планирането и провеждането
на качествени изследвания (дълбочинни интервюта, фокус групи, наблюдение) в областта на
социалната демография в направленията раждаемост, смъртност, семейство, миграции,
стареене на населението, изследвания на здравето и др. Основен акцент ще бъде поставен върху
разработването на проект за емпирично изследване, базиран на качествени методи,
инструментариум на изследването; избор на методика на регистрация; конструиране на
извадки, анализ и обработка на резултати от качествени изследвания.
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Моля, отбележете ако кредитите не са приложими

Анотация на курса
По време на курса обучаващите се първо ще бъдат запознати с основните теоретични
направления и основните методи за анализ в областта на социално-демографските изследвания.
Основният фокус ще бъде поставен върху навлизането и приложението на качествените метод
за тази област на научни изследвания. Ще бъдат представени принципите на провеждане на
качествени изследвания, базирани на дълбочинни интервюта, фокус групи и наблюдение в
областта на социално-демографските изследвания – избор на изследователски проблем,
разработване на инструментариум на изследването, извадкови стратегии, анализ и
интерпретация на резултатите от изследванията. В няколко тематични блока ще бъдат
представени основните изследователски проблеми и ще бъдат разгледани примери за
изследвания, базирани на качествените методи в областта на раждаемостта и семейството,
здравните поведения и нагласи, стареенето на населението, миграционните изследвания и
изследванията жизнените преходи. Ще бъде дискуриран също така и мулти-методният подход
като изследователска стратегия в областта на социално демографските изследвания, както и
приложението на изследванията с участие и динамични изследвания (action research).
Тематичен план
1. Въведение в науката за населението – основни теоретични направления и основни методи за
анализ.
2. Източници на социално-демографска информация. Приложение на качествените изследвания
в областта на социално-демографските изследвания.
3. Методика на качествените изследвания – дълбочинно интервю, фокус група, наблюдение.
Дизайн на социално-демографско изследване, базирано на качествените методи: разработване
на инструментариум и извадка на изследването.
4. Методика на качествените изследвания – дълбочинно интервю, фокус група, наблюдение.
Дизайн на социално-демографско изследване, базирано на качествените методи: анализ и
интерпретация на резултатите от изследването.
5. Изследователски подходи и приложение на качествените методи в изследванията на
раждаемостта и семейството.
6. Изследователски подходи и приложение на качествените методи в изследванията на
здравните нагласи и поведение.
7. Изследователски подходи и приложение на качествените методи в изследванията на
стареенето на населението.
8. Изследователски подходи и приложение на качествените методи в миграционните
изследвания.
9. Изследователски подходи и приложение на качествените методи в областта на изследванията
на жизнения път/ жизнените преходи.
10. Мулти-методни изследвания. Подходи при комбинирането на количествени и/или
качествени методи в областта на социално-демографските изследвания.
11. Динамични изследвания, изследвания с участие и интервенции (action research) в областта
на социално-демографските изследвания.
Методи на оценяване
Участие в семинарни занятия; защита на курсов проект.
Форма на завършване
Окончателната оценка се формира от 30% присъствие и активно участие в дискусиите по време
на упражненията; 70% изработване и публична защита на курсов изследователски проект,
включващприложението на качествените методи в областта на социалната демография. Проект
задължително трябва да включва част, в която е описано приложението на определен метод.
Допълнителни бележка
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