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Предварителни изисквания
Задълбочени познания в частнонаучната област, в която е бакалавърското и
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Моля, отбележете ако кредитите не са приложими
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магистърското образование на участниците в обучението и по темата на дисертацията.
Базисен курс по статистика е предимство.

Цел и задачи на курса
Курсът има за цел да даде на докторантите професионални знания и практическа
подготовка за планиране и провеждане на количествени изследвания в сферата на
социалните науки; да преодолее пропастта между теория и практика на изследванията;
да интегрира работата със статистически програми за обработка на данни с цялостния
изследователски процес.

Анотация на курса
Курсът дава задълбочени знания за използване на чужди и разработване на собствени
инструменти за количествени измервания и диагностика в областта на социалните
науки.
Той запознава с комплекс от популярни статистически методи, с тяхната идеология,
условия и начин на приложение, интерпретация, поднесен разбираемо и без
усложнения за участници с хуманитарна подготовка.
Използвайки съвременното компютърно обезпечаване, на всяко занятие неусетно се
прави сериозна теоретична и практическа крачка към овладяването на научноизследователския и диагностичния инструментариум. Постепенно, с помощта на
статистическите компютърни програми, се преодолява страхът от математиката и
статистиката.
Дисциплината дава професионални умения, самочувствие, увереност и ефективност в
самостоятелната изследователска работа.
В резултат на обучението, докторантите ще усвоят умения за анализ и интерпретация
на събраните с изготвените от тях инструменти данни.
Последователно в процеса на курса ще бъдат усвоени умения за писмено излагане на
резултатите, представяне на отчети за научни изследвания и подготовка на материали
за публикуване в научната периодика.

Тематичен план
1. Дизайн на психологическото изследване.
2. Диагностични и консултативни аспекти.
3. Анкетно допитване.
4. Използване на чужд тест.

5. Създаване на собствен тест.
6. Мрежи – социометрия.
7. Мрежи – актьр/събитие.
8. Казуси.
9. Експеримент.
10. Производни скали – измерване на мотивацията.
11. Регресионен анализ.
12 Дискриминантен анализ.
13. Батерии от тестове.
14. Контент анализ.
15. Извадки.
1.
Методи на оценяване
Текуща оценка върху изпълнението на своята част от задачите, поставени за
разрешаване пред изследователските екипи в процеса на обучението.

Форма на завършване
Обобщена оценка на базата на текущите резултати.

Допълнителни бележка
По дисциплината има разработен учебник: „Социална психология – т. 5
(Изследователски дизайн. Статистическа обработка – SPSS. Интоерпретация)”
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