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Презентация
заетост
Работа с данни
Курсов учебен проект
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ОБЩО ЕКСТ
№
1.
2.
3.

Формиране на оценката по дисциплината
Участие в екипна работа по задание
Участие в семинарни занятия
Изпит: подготовка, публично представяне и защита на индивидуален курсов
проект

Хорариум
30
30
60
10
20
40
20
90
150
2
3
5
% от
оценката
30%
20%
50%

Критерии на оценяване
Изисквания за допускане до изпит:
Наличие на текуща оценка и оценка от контролна работа.
Методи на оценяване и формиране на оценка:
Текуща оценка от участие в практическата работа в курса – 30% от крайната оценка.
Индивидуална работа и работа в екип по практическо задание.
Оценка от контролна работа – 20% от крайната оценка.
Контролната работа включва тест от 20 въпроса, правилните отговори на които носят 2 точки и
примерна задача, чието решение носи максимален брой точки – 40.
Оценките се формират чрез интервална скала от точки:

„Отличен“
„Много добър“
„Добър“
„Среден“

72-80 точки
62-71 точки
52-61 точки
41-51 точки

Подготовка, публично представяне и защита на курсова работа – 50% от крайната оценка.
Основни изисквания към съдържанието и оформлението на курсовата работа:
1. Социологическа аргументация за избора на проблем, който е предмет на анализ на курсовата
работа и която е направена въз основа на съществуваща научната литература по избраната
тема.
4. Очертаване на времевите граници на предмета на изследване, който задължително трябва да е
в български контекст.
5. Извеждане на основни термини и понятия използвани в текста; аргументация за използването
на конкретния понятиен апарат, който използва задължителната и допълнителната литература,
релевантна на изследвания проблем. Цитирането или представянето на определен автор да се
използва не самоцелно, а да има статус на доказателство; чуждите мисли да бъдат поставени в
кавички и ясно разграничено от собствените тези и твърдения.
6. Да бъдат ясно описани обекта/обектите, целите и задачите на курсовата работа.
7. Да бъде аргументирана употребата на метода на анализ на съдържанието за събирането на
данни – описание на избрания тип извадка и единиците на извадка, на спецификата на
институционалната среда, в което изследваното съдържание е създадено, аргументиране на
изработената матрица и единиците на анализ, съобразно използваната теоретична рамка.
8. Аргументирана интерпретация на данните, която да покаже доказателствения потенциал на
метода на анализ на съдържанието. (Да се избягва голото съобщаване на числа или проценти,
а анализът да се съсредоточи върху социологическата им интерпретация като основа на
доказателствената плътност на текста.)
1. В заключението – кратко резюме на проведения анализ, което представя предмета, който е
бил анализиран, начина по който това е постигнато, данните, които са използвани с оглед
поставените цели и задачи; подчертават се основните изводи от анализа. Очертават
евентуално перспективите за по-нататъшни изследвания по дадения проблем, както и нови
изследователски въпроси които са били забелязани, (рефлексия върху смисъла на
постигнатите резултати и перспективите на изводите).
2. Използвана литература: Пълно цитиране на използваните литературни източници (книги и
статии от научни списания) при спазване на стандарта за цитиране, посочен в сп.
Социологически проблеми (вътрешна задна корица). Пълно цитиране на архивните материали
и/или други документни източници (публикувани мемоари, непубликувани лични и
институционални архиви, адреси на интернет страници и др.). Подреждане на библиографията
в края на текста според приетия стандарт (по азбучен ред първо на кирилица, а след това на
латиница, вж. Списание Социологически проблеми)
3. В Приложения: Задължително да бъдат приложени инструментариум на изследването –
матрица за кодиране на данните, файл с единиците на изследването, файл с обработените
данни.
Изпълнени са всички изисквания към съдържанието на курсовата работа и са защитени в
„Отличен“
нейното представяне.
Изпълнени са основните изисквания към съдържанието на курсовата работа и са защитени
„Много добър“
в нейното представяне.
Изпълнени са само част от изискванията към съдържанието на курсовата работа и са
„Добър“
защитени в нейното представяне.
Голяма част от изискванията не са изпълнени и работата не притежава съдържателна и
„Среден“
аргументативна завършеност.
Анотация на учебната дисциплина:
Курсът е основан върху класически и актуални теоретически интерпретации на метода на контентанализ, неговия дизайн и употреба и е тематично разделен на две части. Първата част представя

възникването и установяването на метода на контент-анализа в социалните науки, методологическите
предпоставки за неговата употреба и логиката на неговия дизайн. Тази част запознава студентите и с
основните техники на контент-анализ. Втората част на курса представя някои от най-популярните
разновидности на метода, основанията и спецификите на тяхното използване, като обръща специално
внимание на възможностите за цифровизиране на отделните техники на анализ.
Предварителни изисквания:
Няма
Очаквани резултати:
Курсът има практическа насоченост цели развиване на професионална компетентност на студентите за
използване на контент-анализ в социологическата работа и формиране на стратегически умения при
конструиране на конкретен дизайн на контент-анализ, които да бъдат използвани в социологическо
изследване, в зависимост от неговия предмет и емпирични обекти (текст, изображение, аудио и видео
материали).
Учебно съдържание
№

Тема:

Хорариум

4.

Важни моменти в историята на възникване и използване на метода на контентанализ. Практическо приложение на метода на контент-анализ: теоретически
предпоставки. Силни и слаби страни на метода.

4 ч.

5.

Контекст и логика на проектиране на контент-анализ. Избор на съдържание.
Типове извадки. Единици на извадка. Единици на кодиране.

4 ч.

6.

Техники за измерване и единици на анализ. Категории и тяхното “затваряне” в
стойности. Ръководство за кодиране. Техники за кодиране. Създаване на
матрица за кодиране.

4 ч.

7.

Кодиране и запис. Прилагане на тестове за валидност и надеждност на
кодирането.

4 ч.

8.

Въвеждане на данните в електронен вид. Обработка и интерпретация.

4 ч.

9.

Описване и представяне на проведено изследване.

8 ч.

10.

Контент-анализ на неподвижни изображения в качеството им на социални
данни.

4 ч.

11.

Aнализ на медийно съдържание. Конкретни инструменти за анализ на
комуникирането на риска (risk communication theory).

4 ч.

12.

Анализ на видео съдържание. Най-разпространени приложения на контентанализ на видео: телевизионно и филмово съдържание.

4 ч.

13.

Специфики на работа с онлайн архиви и анализи на онлайн съдържание.

4 ч.

14.

Специфики на анализа на публични политики. Анализ на нормативни рамки.
Софтуерна програма QUING IntraNET Application Version 1.0.1

4 ч.

15.

Контент-анализ на учебно съдържание. Представяне на софтуерните програми
Build Version 1.0. и Leningrad Version 1.0. и резултатите от тяхното
приложение.

4 ч.

16.

Комплексен контент-анализ. Студентите избират конкретно проведено
изследване и представят и коментират използваните методи – техните
предимства и недостатъци.

8 ч.
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