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№
1.
2.
3.
4.

Формиране на оценката по дисциплината
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и
реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Текуща самостоятелна работа /контролно
Изпит

-

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

Критерии на оценяване
Предаване на 4 добре разработени задачи за домашна работа по
избор на студента от предварително достъпни за студентите
задачи.

ИЛИ
За оценка „Отличен“

-

Разработване на курсов проект със събиране на собствени
емпирични данни, въведени в подходят софтуер за
статистическа обработка (напр. Pajek или R), илюстриране на
проекта с графичен материал, прилагане на подходящи методи
за статистическа обработка и анализ и подготовка на аналитичен
текст, който обяснява данните. В разработването на проект

могат да участват до 4-ма студенти. Оценката на всеки студент
се оформя след участие в обсъждане на проекта.
ИЛИ
-

Решаване без грешки на всичките подусловия задача по време на
изпит или на комбинация от подусловия от различни задачи.
Критериите за получаване на различни оценки при решаването
на задачите се обявяват заедно с условията на задачите. На
изпита се предоставят три задачи, между които студентите могат
да избират.

-

Предаване на 3 добре разработени задачи за домашна работа по
избор на студента от предварително достъпни за студентите
задачи.

ИЛИ
За оценка „Много добър“

Разработване на курсов проект със събиране на собствени
емпирични данни. В зависимост от качеството на проекта и
липсата на отделни важни елементи (например липса на
подходящ графичен материал или ако не приложени найподходящите за случая статистически модели) оценката може а
бъде много добър.

ИЛИ
-

-

Решаване без грешка на 2 подусловия на задача по време на
изпит и отговор на допълнителни въпроси върху решението на
задачите.
Предаване на 2 добре разработени задачи за домашна работа по
избор на студента от предварително достъпни за студентите
задачи.

ИЛИ
За оценка „Добър“
-

-

За оценка „Среден“

Частично решаване на две подусловия от задача по време на
изпит с известни пропуски и неточности. Отговор на
допълнителни въпроси и способност в дискусия и при
получаване на допълнителни пояснения неточностите да бъдат
открити и разбрани.
Предаване на 1 добре разработена задачи за домашна работа по
избор на студента от предварително достъпни за студентите
задачи.
ИЛИ

-

Частично решаване на подусловие от една задача по време на
изпит и отговор на допълнителни въпроси, засягащи найбазисните знания в анализа на социални мрежи.

Анотация на учебната дисциплина:
Въвежда в анализа на социалните мрежи, планирането и провеждането на емпирични проучвания на
социалните мрежи, анализа на данни за социални мрежи, описанието и моделирането на социални
мрежи на базата на емпирични данни.
Този уводен курс ще позволи участието в други курсове за по-напреднали в анализа на социалните
2

мрежи.
След завършването на курса студентите ще могат сами да търсят допълнителна информация за
анализа на социалните мрежи и да следят изследователската литература.
Анализът на социални мрежи е бързо развиваща се интердисциплинарна сфера, която използва
инструментариум, приложим в различни сфери на знанието и имащи силен потенциал за приложение.
Освен в чисто социологическите проучвания, социологът с добри познания в анализа на социални
мрежи би бил ценен член на изследователски екипи, работещи в сферата на историята,
епидемиологията и общественото здраве, икономиката, маркетинга и политическите изследвания.
Курсът ще предложи работа по конкретни емпирични примери на социални мрежи както взети от
нарастващата изследователска литература по темата, така и разработени от самите студенти.
Предварителни изисквания:
Основни (желателни):
1) Познания по математика на ниво програмата от средното образование.
2) Елементарни познания относно планирането и провеждането на социологически проучвания,
включително планирането на извадки.
3) Елементарни познания и умения за анализ на емпирични социологически данни.
4) Умения за работа на начално ниво с електронни таблици и програмни продукт за анализ на
данни с общо предназначение)
Допълнителни (препоръчителни):
1) Основни познания по статистика на ниво уводен курс
Очаквани резултати:
1. Формирани основни познания за съвременното състояние на анализа на мрежи и
приложението му в социалните науки.
2. Умения за формулиране на изследователски въпроси и хипотези, отнасящи се до анализа на
социални мрежи.
3. Умения за интерпретация на различни феномени, анализирани в социалните науки през
призмата на анализа на мрежи.
4. Базисни познания за планирането и провеждането на теренни изследвания за анализ на
социални мрежи.
5. Развити базисни умения за използване на софтуер за анализ на социални мрежи.
6. Умения за построяване на прости модели на мрежи и пресмятане на основни статистики за
оценка на мрежи.
7. Умения за социологическа интерпретация на резултатите от моделирането на социални
мрежи..
Учебно съдържание
№

Тема:

1

Увод в социалните мрежи

2

Приложение на социалните мрежи в историята, епидемиологията, икономиката,
социология
Основни понятия и модели в анализа на социалните мрежи: социални агенти и
социални отношения
Основни понятия и модели в анализа на социалните мрежи: топология на
мрежите локални и глобални статистики, централност, свързаност.
Основни понятия и модели в анализа на социалните мрежи: динамика на
социалните мрежи, взаимодействие между социалните мрежи, средата и
индивидуалните характеристики на агентите
Софтуер за анализ на социални мрежи

3.

4.

Хорариум
3 ч. л.
3 ч л. + 2
ч. с. упр.
3 ч. л. + 2
ч с. упр.
3 ч.л.
3 ч.л.
1 ч. л.
3

5.

R за начинаещи

6.

Моделиране на социални мрежи с R (SIENA) с конкретни примери

7.

Pajek за начинаещи

8.

Моделиране на социални мрежи с Pajek с конкретни примери

9.
10.

Планиране и провеждане на емпирично проучване на социални мрежи
Консултиране на проекти за анализ на социални мрежи

2 ч. л. + 4
ч с. упр.
4 ч. л. + 10
ч. с. упр.
2 ч. л. + 3
ч. с.у.
4 ч.л. + 6
ч. с. у.
3 ч. л.
3 ч. с. у.

Конспект за изпит
По избор на студента изпитът може да бъде положен по един от два начина:
1) Чрез анализ по време на изпита на малък масив от данни за социална мрежа, предоставен от
преподавателя
2) Чрез предварително разработен проект, представен по време на изпита
№
Въпрос
1
Анализ на социална мрежа по предоставени данни и описание.
2

3

4.

Представяне на малък проект – анализ на малка социална мрежа, за която студентът е събрал.
Може да се направи анализ на вече събрани от други изследователи данни, на симулирани
данни или на събрани от студентите емпирични данни. Поощрява се събирането на собствени
емпирични данни.
Използване на Pajek или R при разработването на проекта – Проектът трябва да съдържа
описание на данните, обработка с основни статистики и графики, направен на избран от
студента софтуер.
Социологическа интерпретация резултатите, оформена като кратък текст 3-4 страници или
презентация. Интерпретацията на данните трябва да демонстрира познаване на основни
понятия и модели в анализа на социалните мрежи.
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