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Учебна заетост

Форма
Семинарни упражнения
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Курсова работа
заетост
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси
Самостоятелна работа по теоретичния модел
Самостоятелна работа по въпросника
Участие в теренно изследване
Подготовка на доклад
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ

За оценка „Отличен“

За оценка „Много добър“

За оценка „Добър“

За оценка „Среден“

Хорариум
60
60
15
15
15
15
20
10
90
150
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Критерии на оценяване
При екипна оценка на подготовката и провеждането на демоскопско
изследване отличен и активно участие на студента във всички етапи на
изследването.
При екипна оценка мн.добър и изключително активно участие на
студента.
При екипна оценка отличен но недостатъчно активно участие на
студента на някои от етапите на изследването.
При екипна оценка мн.добър и активно лично участие на всички етапи.
При екипна оценка добър но изключително активно лично участие на
студента.
При екипна оценка мн.добър, но недостатъчно активно лично участие на
някои от етапите на изследването.
При екипна оценка добър и активно лично участие във всички етапи.
При екипна оценка среден, но изключително активно лично участие.
При екипна оценка добър, но недостатъчно активно лично участие на
някои от етапите на изследването.
При екипна оценка среден и активно лично участие във всички етапи.

№

Формиране на оценката по дисциплината
Информационно търсене
Участие в тематични дискусии в часовете
Изпит - курсова работа

1.
2.
3.

% от
оценката
20%
30%
50%

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът по демоскопия е насочен към натрупване на практически опит в най-масово
провеждания тип емпирични социологически изследвания. Работи се в изследователски екипи от 4 до
8 души. Всеки екип избира тема за демоскопско изследване по даден актуален проблем, разработва
теоретичен модел и адекватен изследователски инструментариум и провежда пробно /пилотно/
изследване. На базата на анализа на съдържателните и методически резултати на това изследване,
студентите разработват курсова работа – нов усъвършенстван вариант на теоретичния модел и
инструментариума. Изпитът е под формата на защита на курсовата работа.

Предварителни изисквания:
Успешно положен изпит по Методи и техники за изследване на общественото мнение.
Очаквани резултати:
1. Затвърждаване на теоретичните знания и развитие на практическите умения в областта на
емпиричните социологически изследвания.
2. Развитие на уменията за работа в екип.
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Учебно съдържание
Тема:
Формиране на изследователските екипи. Определяне на тематичните полета
и разпределение на задачите за информационно търсене
Прецизиране на темата на изследването, обсъждане на изследователските
цели, задачи и хипотези
Определяне на методиката на извадката и методите за регистрация
Обсъждане на резултатите от информационното търсене, отнасящи се до
дефинирането на основните понятия и тяхната операционализация.
Разработване на гайд за информационно търсене на публично изразени в
традиционните медии или Интернет мнения, оценки, аргументи, препоръки
във връзка с избрания социален проблем.
Представяне е анализ на резултатите от информационното търсене
Разработване на първи вариант на изследователски инструментариум.
Разработване на проект за обработка на информацията, дискутиране на
евентуални корекции в хипотезите и инструментариума, приемане на
окончателен вариант на въпросниците или друг инструментариум
Разработка на инструкция за анкетьора /интервюора или други инструкции за
набирането на първична емрирична информация и определяне на извадката
за пробно/пилотно/ изследване
Представяне и обсъждане на доклад за основните резултати от пилотното
изследване, дискутиране на необходимите корекции в различните елементи
на теоретичния модел и инструментариума

Хорариум
4 часа
8 часа
4 часа
8 часа
4 часа
4 часа
8 часа
8 часа
4 часа
8 часа

Конспект за изпит
Изпитът е под формата на защита на курсовата работа
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Библиография
Литературните източници се определят конкретно за всеки екип в зависимост от избраната
тема.
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