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Социология 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

 

Дисциплина:  

 

РОМИТЕ КАТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ 

 

Преподавател: Гл. ас. В. Димитрова 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 15 

 Упражнения 15 

Обща аудиторна заетост 30 

 Самостоятелна работа в библиотека и с ресурси, представяне 

на реферат 

15 

 Провеждане на интервюта 15 

 Презентация на самостоятелни изследователски резултати 15 

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. Представяне и обсъждане на реферати и доклади 30% 

2.  Участие в дискусии в часовете 30% 

3.  Изпит 40% 

 

Критерии на оценяване 

 За оценка 

„Отличен“ 

Активно участие в тематичните дискусии; добро познаване на 

проблемите на българската и европейска политика към ромите; 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. 
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За оценка „Много добър“ 

Редовно, но неактивно участие в тематичните дискусии; добро 

познаване на проблемите на българската и европейска политика към 

ромите; 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 ромите; 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 ромите; добре 

проведени интервюта; несистематичен и не аргументиран анализ на 

проведените интервюта. 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Основната цел на курса е да въведе студентите в проблематиката на конструрането на ромите като 

млацинство в България, от една страна, като макросоциална общност. От друга страна, да се опита да 

улови преживяването на това да „бъдеш“ в малцинство, чрез колективна изследователска работа на 

записалите се студенти. 

 

 

Предварителни изисквания: 

НЯМА 

 

Очаквани резултати: 

- Овладяване на знание относно историческия процес на констурирането на ромите като 

млацинство, както и различни актуални проблеми; 

- Увеличаване на чувствителността към проблемите на ромите в България, към 

констуирането и преживяването на тази група; 

- Подобряване на изследователските умения: работа в екип, подготовка на модел на 

изследане, деск ресърч (работа със специализирани бази данни), подобрени умения за 

провеждане на дълбочинни интервюта; подобрени умения за работа с качествени данни – 

обработка и интерпретация на данни от дълбочинни интервюта (включително със 

специализиран софтуер). 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Лекции Хорариум 

1 Ромите като малцинство в България: важни исторически процеси при 

конструирането им като малцинство в България 

Упражнения: Майя Грекова – „Mалцинство: социално конструиране и 

преживяване“ 

4 ч.л.+4ч.упр. 

2 Актуални проблеми на ромите като малцинство в България: 

гетоизация и глобализация 

Упражнение: Майя Грекова – „Ромите в София: от изолация към 

интеграция?“ 

4 ч. л.+4ч.упр. 

3 Социална и жилищна политика: задълбочаване на проблемите на 

ромското малцинство в България 

Упражнение: Рат – „Държавни трансфери и бедност в Румъния“ 

 

2 ч.л. +2ч.упр. 

4. Политики на ромското малцинство в контекста на ЕС: Доклад за 

ромското включване  

Граждански доклад за изпълнението на национална стратегия за 

4ч.л.+4ч.упр. 
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интеграция на ромите и Плана за изпълнение на Десетилетие на 

ромското включване в България (2012) 

5. Избор на изследователски проблем 1ч.л.+1ч.упр. 

 Общо  30 

 

Изпитът представлява анализ на събраните данни и представяне на доклад. 
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