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Формиране на оценката по дисциплината
Авторефлексивно есе
Биографично интервю и есе
Пробемно ориентирано интервю – религиозен брак
Информационно търсене на статистически данни
Съставяне на родословно дърво
Реферат върху задължително избираем текст

Хорариум
30
30
60
2
4
4
2
10
10
2
9
5
2
15
25
90
150
2
3
5
% от
оценката
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Пробемно ориентирано интервю – бременност и раждане
Пряко наблюдение на детска площадка
Бюджет на времето
Информационно търсене на застъпнически материали – домашно насилие
Policy brief – върху актуална социална политика
Изследователски проект
Междинен тест
Финален тест

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
5%
30%
10%
40%

Критерии на оценяване
Оценката е двукомпонентна – оценка на резултатите от писмен тест със затворени въпроси върху
специализираната терминология, преподадена в курса и оценка на курсови работи. Общата оценка е
средноаритметична. Въпреки това по всеки един от компонентите студентът трябва да има минимум
среден 3, за да положи успешно изпита. Т.е., ако на курсовата работа има 6, а на теста 2, това не води
до оценка 4, а да оценка 2.
Критериите за оценка на теста са:
Дял на верните отговори
оценка
минимум
максимум
Под 50%
слаб 2
50 %
59%
среден 3
60 %
65%
добър 3.5
66 %
72%
добър 4
73 %
79%
мн. добър 4.5
80 %
86%
мн. добър 5
87 %
94%
отличен 5.5
95 %
100%
отличен 6
Критериите за оценка на курсовите работи са:
Добро познаване не само на материала от учебния курс, но и на
допълнителна литература по темата. Умение да се разглеждат в
За оценка „Отличен“
критически и сравнителен план изследваните феномени, чрез
адекватни хипотези и методи на изследване.
Добро познаване на материала и основната литература. Умение да се
За оценка „Много добър“
описват и сравняват изследваните феномени, чрез адекватни хипотези
и добра документация на изследването
Познаване на материала, но недобра запознатост със задължителната
За оценка „Добър“
основна литература. Умение да се описват изследваните феномени,
чрез адекватни хипотези и добра документация на изследването
Фрагментарни познания на материала. Липса или неадекватност на
За оценка „Среден“
някои от елементите на изследването
Непознаване на материала. Значителни липси или неадекватност при
За оценка „Слаб“
повечето от елементите на изследването
Критериите за оценка са постоянно достъпни на страницата на курса в интернет:
http://socfam.tripod.com/assessment.html
Анотация на учебната дисциплина:
Социология на семейството е своеобразна пресечна точка между социологията, културната
антропология и демографията. Тя се занимава както с многообразието от културни форми на брака и
семейния живот, така и с демографските тенденции и социалните политики. Предмет на социология
на семейството са както примитивните култури и институциите на традиционното общество (като
славянската “задруга” или купуването на булки, например), така и актуалните социални феномени –
хомосексуалните бракове, безбрачните съжителства, домашното насилие, джендърфикацията и
половите неравенства
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Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са запознати с основните качествени методи за набиране на данни: интервю и
пряко наблюдение. Трябва да умеят да правят презентация по предварително задеден модел (чрез MS
PowerPoint или друг сходен софтуер) и да имат умения за графично представяне на количествени
данни (чрез SPSS, MS Excel или друг сходен софтуер). Трябва да са готови да изпълняват седмични
извънаудиторни задачи, които да представят своевременно.
Познаването на основните теоретични направления в социалните науки е препоръчително.
Очаквани резултати:
1. Студентите ще познават тенденциите в развитието на демографските процеси, свързани със
семейството
2. Студентите ще познават културното разнообразие на брачните и семейните модели в света
3. Студентите ще познават различните етапи и процеси в семейния живот
4. Студентите ще могат да боравят със специфичната социална статистика, касаеща семейството и
семейните политики
Учебно съдържание
№

Тема

1

5

Увод в социология на семейството
– Понятията брак, семейство, домакинство и род.
– Теории за семейството
Любовни връзки и избор на партньор
– структурни възможности
– субективен избор
Брак и социална среда
- брой на партньорите (моногамия, полигамия, групов брак);
- следбрачно местожителство (патрилокален, матрилокален и т.н.)
- социалната легитимация (coemptio, usus и affection conjugalis)
Брак и идентичност
- според религиозната и етническата идентичност
- според сексуалната идентичност
Нуклеарното семейство. Домакинството като социална единица

6

Разширеното семейство. Славянската задруга. Комуните

7

Родството.
- Класификация на родствените групи.
- Родство и социален капитал
Възпроизводство и семейно планиране
- предбрачни сексуални връзки
- бременност, раждаемост и плодовитост
- бездетие
- извънбрачни сексуални връзки
Родителство и грижи за децата

2

3

4

8

9

11

Работа и семейство
- Полово специфични роли
- Социална стратификация
Домашно насилие

12

Развод и повторен брак

10

Хорариум
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.

2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
3

14

Алтернативни форми на семейство
- Еднородителско семейство. Развод и вдовство
- Кохабитация и “Living apart together”
- Приемни и осиновителски семейства. SOS Kinderdorf
Жизнен цикъл на семейството. Остаряване и грижи

15

Социални политики за семейството

13

2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване
Извънаудиторните задачи, обсъждани по време на семинарните занятия, следва да бъдат оформени в
портфолио. Портфолиото представлява сбор от визуални материали – снимки, изрезки, картички,
артефакти и т.н. и кратки есета (250-500 думи), които ги коментират. Портфолиото следва да се
попълва и оценява всяка седмица с материал, който съответства на конкретния тематичен план.
Самото портфолио може да бъде оформено произволно – според вкуса на своя автор. Допустими са
формати от типа „ДЕЛО” използвани в правната система до типа „лексикон”, използвани като игра от
децата в училищна възраст.
Междинният и крайният писмен изпит ще представляват тест със затворени отговори, който
гарантира на преподавателя, че студентите са запознати с основния материал на учебния курс в
приемлива степен. Тестът служи, за да редуцира ефекта от повърхностното отношение към курса,
което портфолиото не позволява да бъде уловено. Студентите трябва да покрият минимум 50% от
въпросите, за да положат изпита успешно. Оценките се разпределят както следва:
50-59% - среден 3
60-65% - добър 3.5
66-72% - добър 4
73-79% - мн. добър 4.5
80-86% - мн. добър 5
87-94% - отличен 5.5
95-100% - отличен 6
Студенти, които са посещавали поне 60% от аудиторните занятия, трябва да представят в конферентен
вид като свой изследователски проект теренното наблюдение от детска площадка. Студентите, които
не посещаваат аудиторните занятия, трябва да заявят своето желание да се явят на изпит най-късно до
средата на семестъра с мини-проект за изследователски проект по предварително зададен модел.
Критериите за оценка на курсовите работи са:
Отличен 6: Добро познаване не само на материала от учебния курс, но и на допълнителна литература
по темата. Умение да се разглеждат в критически и сравнителен план изследваните феномени, чрез
адекватни хипотези и методи на изследване
Много добър 5: Добро познаване на материала и основната литература. Умение да се описват и
сравняват изследваните феномени, чрез адекватни хипотези и добра документация на изследването
Добър 4: Познаване на материала, но недобра запознатост със задължителната основна литература.
Умение да се описват изследваните феномени, чрез адекватни хипотези и добра документация на
изследването
Среден 3: Фрагментарни познания на материала. Липса или неадекватност на някои от елементите на
изследването
Слаб 2: Непознаване на материала. Значителни липси или неадекватност при повечето от елементите
на изследването
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