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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ВИЗУАЛНИ МЕТОДИ В СОЦИОЛОГИЯТА  

Преподавател: Гл.ас. М. Минева 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции - 

Семинарни упражнения 60  

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 10 

Доклад/Презентация 20 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  Курсова работа 70% 

2.  Публична защита на курсова работа 30% 

 

Критерии на оценяване 

Критерии за оценка на курсова работа: 

Отличен Предлага цялостно оригинално изследване с теоретичен модел и прилагане на визуални 

методи, релевантни на избрания изследователски въпрос. 

Много 

добър 

Показва познаване на основните визуални методи за анализ, поставя ги в контексти, 

показва границите им, формулира изследователски въпрос (но не предлага релевантна 

интерпретация). 

Добър Показва познание на основните визуални методи. 

Среден Показва познание на поне един метод за анализ на визуални данни. 

Слаб Не показва познание по нито един метод или теоретичен проблем, разглеждан в курса. 

Критерии за оценка на  публичната защита 

Отличен Представя работата си с добра презентация. Отговаря на поставените въпроси. Участва 

в обсъждането на работата на колегите си. 

Много Представя работата си с добра презентация. Отговаря на поставените въпроси. 
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добър 

Добър Представя работата си с добра презентация. Не успява да отговори на поставените 

въпроси. 

Среден Няма презентация/презентацията не представя адекватно работата. Не отговаря на 

поставените въпроси. 

Слаб Не участва в публична защита 

 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът въвежда студентите в полето на визуалните изследвания в социалните науки. Той от една 

страна представя теоретичните основания социалните науки да правят визуални изследвания и 

въвежда понятието за визуална култура. От друга страна курсът има за цел да представя основни 

парадигми и методи на визуалните изследвания както за набиране на данни, така и за интерпретация 

на образи.  

 

 

Предварителни изисквания: 

Използване на английски език за четене. 

 

Очаквани резултати: 

1. познаване на основни методи във визуалните изследвания; 

2. овладяване на техники за събиране на визуални данни; 

3. овладяване на техники за интерпретиране на визуални данни. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Модерността като процес на визуализиране на света – семинарът показва 

теоретичните аргументи, които стоят зад употребата на образи като данни в 

социалните науки. 

4 часа 

2 Визуална култура – залогът на понятието и историческия процес на 

конструирането му. 

4 часа 

3 Социологически анализ на визуалната репрезентация  2 часа 

4 Употребата на образи в социалните науки и институционализирането на 

визуалните изследвания (през примера на визуалната социология в САЩ) 

2 часа 

5 Интерпретативни подходи – въведение и представяне на конкретни 

изследвания 

4 часа 

6 Семиотика, психоанализа или как да виждаме образите 2 часа 

7 Контент анализ на визуални материали 2 часа 

8 Контент анализ – практически семинар-представяне на студентски контент 

анализи по избран от тях проблем 

4 часа 

9 Дискурсивен анализ на визуални материали 4 часа 

10 Дискурсивен анализ – практически семинар 4 часа 

11 Образите като данни – обобщение 2 

12. Производство на образи от изследователя 4 часа 

13. Маргарет Мийд и визуалните фотографски изследвания 2 часа 

14.  Фотографското изследване 4 часа 

15. Практически семинар – студентски фотографски изследвания 4 часа 

16. Анализ на изследователски филми (филмите се избират според интересите на 

студентите) 

8 часа 

17. Практически семинар – подготовка на курсовите работи – представяне на 

изследователските проекти 

4 часа 
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Конспект за изпит 

Изпитът представлява публична защита на курсова работа  
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