
 

Утвърдил: ………………….. 

    

    Декан 

Дата ............................. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 

Специалност: (код и наименование) 

Ф Ф С 0 4 0 1 1 8 

 

Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ИМЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: ПРОФЕСИОНАЛНИ РОЛИ НА СОЦИОЛОГА 

Преподавател: доц. П. Славова 

 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  Есе (писмен текст по предварително зададени критерии) 60% 

2.  
Участие в създаването на гайд и в провеждането на разговори-интервюта с 

професионалисти 

40% 

 

Критерии на оценяване 

 За оценка 

„Отличен“ 

Подготовка на есе при спазване на предварително обсъдените 

изисквания, в което студентът е проявил изключително усърдие и 

креативност при избора на тема и при реализацията му (търси и 

използва научни литературни източници в библиотека; използва 

чуждоезикови източници, цитира коректно, опитва да прилага 

изучавано в първи семестър понятие или автор за анализ в есето, есето е 

организирано около една основна идея, която е разработена от различни 

гледни точки с помощта на литературни (научни и ненаучни) 

източници, правилно идентифицира, типологизира и използва ненаучни 

източници на информация). Активно участие в подготовката на гайд 

за интервю-разговор с професионалист. Активно участие в 

провеждането на интервюто-разговор. Отлично структурирано, 

З 0 2 0 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Практически упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Есе 40 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Подготовка за интервю-разговор с професионалисти от 

различни сфери 

20 

Обща извънаудиторна заетост 80 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 140 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 
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логически защитимо и езиково артикулирано представяне на 

социологическо есе.  

За оценка „Много добър“ 

Същото като за „Отличен“, но се наблюдават минимални пропуски при 

провеждането му, например неточно цитиране, на източници, 

използване само на български литературни източници, минимални 

логически и структурни противоречия в структурата на есето и др., 

както и по-слабо ангажиране с изготвянето на гайд и с провеждането на 

интервю. 

За оценка „Добър“ 

Също като „Отличен“, но с наличие на по-сериозни пропуски, като 

например: липса на чуждестранни и български научни източници, 

логически противоречие в текста, слабо ангажиране с изготвянето на 

гайд и с провеждането на интервю-разговор с професионалист  

За оценка „Среден“ 

Също като „Отличен“, но с наличие на много сериозни пропуски, като 

например: липса на чуждестранни и български научни източници, груби 

логически противоречие в текста, липса на ангажиране с изготвянето на 

гайд и с провеждането на интервю-разговор с професионалист 

 

 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Първата е собствено изследователска и цели да запознае студентите с емпиричното 

изследване на професионалната реализация на дипломираните социолози от катедра Социология при 

СУ, с неговата методология, инструменти и резултати, т.е. с логиката на изследователския процес.  

Втората цел е свързана с професионалното информиране и ориентиране на студентите. Въз 

основа на получените от изследването резултати в рамките на курса ще бъдат анализирани основните 

професионални светове на заетост, където дипломирани социолози намират реализация. Къде и като 

какви работят те? Какви са основните знания и умения, които прилагат в работата си? 

Третата цел е чрез подготовка на социологическо есе, в което студентите излагат обосновано 

(с помощта на литературни източници) идеите си за собствени възможни (реални и въображаеми) 

проекции за бъдеща професионална реализация е да ги подготви за специфичен тип саморефлексия и 

самооценка. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

При успешно завършване на курса, студентите ще са придобили следните знания и умения: 

- Ще познават основните елементи и логиката на изследователския процес; 

- Ще познават различните професионални светове на реализация, където са заети дипломирани 

по социология; 

- Ще могат да анализират различни професионални светове и да се ориентират в особеностите 

им. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема лекции: Хора-

риум 

1 Въведение: Кандидатстването в университет. Интерпретации на връзките между 

висше образование и заетост. Университетска среда в България преди и след 

2000 година; преди и след членството на БГ в ЕС. Кой, как и защо кандидатства в 

университет и как си го представя. Първокурсниците по социология и образите, 

които създават за университета. Връзката между образование и професионална 

реализация през погледа на кандидат-студента и първокурсника по социология 

4 часа 

2 Логиките на изследователския процес: как да изследваме нагласи за 

професионална реализация. Възможни концептуални ориентири за анализ на 

проблема (Т. Парсънз, А. Аббът, А. Строс).  

4 часа 



 3 

3 Що е то проект за изследване.   2 часа 

4. Изграждане на инструментариум за изследване – гайд за интервю.  2 часа 

5. Професионални светове на дипломираните по социология. Подбор на 

респонденти. 

2 часа 

6. „Социологическите агенции” като мечтано работно място: Агенциите за 

социално-политически анализи и агенциите за маркетингови изследвания 

2 часа 

7. Еманципацията на социолозите в света на маркетинга 2 часа 

8. Кой и как създава рекламите – от медия планиране до създаване на рекламни 

послания 

2 часа 

9. Социологът в неправителствените организации – от анализатор до предоставящ 

социални, образователни услуги и защитник на каузи 

2 часа 

10. Социолозите и медиите - от печата, през ефира, до он-лайн информационните 

портали и социалните мрежи 

2 часа 

11. Социолозите като специалисти по човешки ресурси - подбор, обучение, 

управление, диагностика 

2 часа 

12. Социолозите и „другите“ възможни реализации – между личния избор, талант и 

нагласата към света.  

2 часа 

13. Социологията като научна кариера 2 часа 

№ Тема семинарни занятия/практически упражнения: Хора-

риум 

1 Организиране (създаване и провеждане) на он-лайн не-социологическо 

допитване сред групата студенти с 5-10 структурирани въпроса. Специален 

акцент върху не-социологическото задаване на въпроси и възможното им 

трансформиране в социологически.  

2 часа 

2 Обобщаване и дискусия на резултатите. Формулиране на възможни хипотези за 

изследване въз основа на така събраните не-социологически данни. 

2 часа 

3 Изграждане на проект за изследване 4 часа 

4. Изграждане на гайд за провеждане на интервю-разговор с дипломиран по 

социология 

4 часа 

5. Провеждане на интервюта-срещи с дипломирани по социология 16 часа 

6. Обобщаване на резултатите от проведените интервюта-разговори. 2 часа 
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