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Социология 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

НЕВИДИМОТО МАЛЦИНСТВО: ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  

 

Преподавател: Гл. ас. Б. Бунджулова 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 

 Доклад/Презентация 15 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Провеждане на интервюта 10 

Обща извънаудиторна заетост 45 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 75 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1,5 

ОБЩО ЕКСТ 2,5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  
Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане 

на доклади и реферати) 
30% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 30% 

3.  
Изпит – представяне на резултатите от проведените 

интервюта 
40% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Основната цел на курса е проблематизирането на конструирането на хората с увреждания като 

малцинствена група; преживяванията на хората с увреждания като принадлежащи и/или отнасяни 

към малцинство и/или оказали се в състояние на принадлежащи към малцинство. Съпътстваща цел е 

да се повиши чувствителността на студентите-социолози към проблемите на хората с увреждания.   

 

Предварителни изисквания: 

няма 

 

Очаквани резултати: 

- Овладяване на знание относно основните проблеми на прехода към социален модел на мислене на 

увреждането. 
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- Повишена чувствителност към проблемите на хората с увреждания.   

- Изградени умения за екипна работа при подготовка на модел за изследване. 

- Умения за провеждане на дълбочинни или полустандартизирани интервюта с хора с увреждания. 

- Подобрени умения за интерпретация на данни от дълбочинни или полустандартизирани 

интервюта. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Хората с увреждания като малцинство и като невидимо малцинство. Медицински 

и социален модел на мислене на хората с увреждания. Българското 

законодателство за хората с увреждания. Подход към и документи на ЕС за хората 

с увреждания.  

6 ч. 

2  „Моето тяло“ като изследователски проблем. Привативен опит.  4 ч. 

3 Слепотата като най-висока степен на инвалидност в обществото. „Свят на 

слепотата“ и визиоцентричен свят – всекидневни и жизненосветови аспекти. 

Двойката хетеротопия – утопия в отношенията зрящи – незрящи. 

4 ч. 

4 Независим живот и личен асистент: преглед на практики от различни европейски 

страни. Какво се случва в България отвъд законодателната рамка: анализ на 

случаи. 

2 ч. 

5 Избор на изследователски проблем  2 ч. 

6 Подготовка на теоретичен модел за изследване. 8 ч. 

7  Подготовка за тестване на инструментите. 2 ч. 

8 Обсъждане на резултатите от проведените интервюта и на съпътстващите 

провеждането им проблеми. 
2 ч. 

 

Конспект за изпит 

Няма конспект за изпит! 

Изпитът представлява представяне на анализ на проведените интервюта 

 

Критерии за оценяване 

За оценка „Отличен“ 

Активно участие в тематичните дискусии; добро познаване на 

проблемите на българската и европейска политика към хората с 

увреждания; активно участие в изработването на теоретичния модел на 

изследването; много добре проведени интервюта; много добър 

систематичен и аргументиран анализ на проведените интервюта, 

демонстриращ познаване и разбиране на съответните социални 

проблеми; коректно ползване и позоваване на релевантна литература.    

За оценка „Много добър“ 

Редовно, но неактивно участие в тематичните дискусии; добро 

познаване на проблемите на българската и европейска политика към 

хората с увреждания; добре проведени интервюта; добър систематичен 

и аргументиран анализ на проведените интервюта, демонстриращ 

познаване и разбиране на съответните социални проблеми; коректно 

ползване и позоваване на релевантна литература.     

За оценка „Добър“ 

Нередовно участие в тематичните дискусии; добро познаване на 

проблемите на българската и европейска политика към хората с 

увреждания; добре проведени интервюта; несистематичен и 

недостатъчно аргументиран анализ на проведените интервюта; 

коректно ползване и позоваване на релевантна литература.   

За оценка „Среден“ 
Нередовно участие в тематичните дискусии; откъслечно знание за 

проблемите на българската и европейска политика към хората с 
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увреждания; добре проведени интервюта; несистематичен и не 

аргументиран анализ на проведените интервюта. 
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Допълнителната литература е в зависимост от изследователския проблем, избран от студентите за 

подготовка на теоретичен модел на изследването! 

 

 

 

 

Дата: 12.02.2016                                          Съставил: гл. ас. Б. Бунджулова 

 


