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Вид на дисциплината: 

избираема 

Образователно-квалификационна степен: 

доктор 

Година на обучение: 

първа 

Семестър: 

втори 

Кредити: 

 

Хорариум: 

30 ч. лекции 

Форма на обучение: 

Редовна 

Език на обучението: 

български 

Методи на оценяване: Текуща оценка 

 

Предварителни изисквания:  
 

Базисни знания за разработване на въпросници, компютърна грамотност, елементарни 

познания по статистика. Препоръчително преминат или последващ курс по „Дизайн, методи 

и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки”. 

 

Цели на курса:   

 

Курсът има за цел да даде на докторантите професионални знания и практическа подготовка 

за планиране и провеждане на изследвания с качествени методи в сферата на социалните 

науки. 

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми): 

 

АНОТАЦИЯ:  

Курсът дава задълбочени знания за използване на качествени методи в сферата на социалните 

науки. 

Той запознава с богат спектър качествени методи, с тяхната идеология, условия и начин на 

приложение, интерпретация. 

Най-напред върху класически примери на изследвания със съответния метод участниците се 

запознават и придобиват представа за характера и особеностите на съответната техника, а 

след това организират и провеждат самостоятелно изследване с него по своя тема и задача.  

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. 



Заедно с квантифицираните методи, които се изучават в курса по „Дизайн, методи и 

интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки”, получените знания и умения 

в дисциплината ще осигурят на докторантите висок професионализъм и независимост в 

изследователската работа. 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: 

Планиране на изследване; 

Разработване на теоретичен модел; 

Запознаване с конкретен качествен метод за изследване; 

Разработване на собствени качествени инструменти за изследване; 

Събиране на данни; 

Качествена обработка на данните; 

Анализ и интерпретация на резултатите; 

Описване на резултатите и излагане в писмен текст; 

 

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В КОМПЮТЪРНА ЗАЛА. 

 

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА МОДУЛНО – ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СЪБОТИ И НЕДЕЛИ. 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН: 

 

1. Интервюто – качествен метод;   

2. Фокус групи;      

3. Етнографско включено наблюдение; 

4. Транскриптивен анализ;   

5. Тематичен анализ;    

6. Теория, базирана на качествени данни; 

7. Дискурсен анализ;    

8. Анализ на разговора;    

9. Интерпретативен феноменологичен анализ; 

10. Наративен анализ; 

11. Други качествени методи; 

12. Планиране и описание на качествено изследване.  
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