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Формиране на оценката по дисциплината
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и
реферати)
Участие в курсов учебен проект
Изпит
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3
5
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25%

Курсът предполага интензивна работа с текстове, нормативни документи и архивни източници.
В хода на курса студентите правят презентации върху текст, нормативна база или архив.
До изпит се допускат студентите, които са направили успешна презентация.
Форма на завършване: курсова работа (резултати от самостоятелно проведено проучване – курсов
проект) + изпит (публична защита на курсовата работа).
Изпитът е положен успешно, ако студентът получи успех минимум среден 3 на изпита.
Критерии на оценяване
самостоятелност на избора на тема и на текста на курсовия проект,
релевантност към областта на курса, оригиналност на проблема и
познаване на други изследвания в областта, адекватна аргументация на
За оценка „Отличен“
методите на изследване и ограниченията на предмета и методите,
аргументирано представяне на изводите, фокусирано публично
представяне, дискусионна култура.
За оценка „Много добър“ самостоятелност на избора на тема и на текста на курсовия проект,

За оценка „Добър“
За оценка „Среден“

релевантност към областта на курса, адекватна аргументация на
методите на изследване и ограниченията на предмета и методите,
аргументирано представяне на изводите, фокусирано публично
представяне, дискусионна култура.
самостоятелност на избора на тема и на текста на курсовия проект,
релевантност към областта на курса, адекватна аргументация на
методите на изследване и ограниченията на предмета и метода,
фокусирано публично представяне.
самостоятелност на избора на тема и на текста на курсовия проект,
релевантност към областта на курса.

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът е изследователски ориентиран. След общо представяне на социологическите перспективи към
здравеопазването и медицината, на техните основни традиции, етапни изследвания и ключови понятия
и изследователски техники курсът въвежда в съвременните дебати, свързани с:
- от една страна, парадигмалната доминация на генетиката в медицината и онези заболявания,
които позволяват да се откроят социални проблеми в глобални контексти като например
HIV/СПИН (перспективата на социология на медицината);
- от друга страна, институционалните форми на здравеопазване, превенция, лечение;
маркетизацията на сегменти от здравеопазването и влиянието й върху социалната
стратификация; институционалните форми на отношението между здраве и общество;
формите на институционализация и практикуване на отношенията лекар-пациент.
Предварителни изисквания:
Елементарни познания по някой от основните емпирични изследователски и интерпретативноаналитични методи.
Очаквани резултати:
В резултат от курса завършилите студенти са компетентни да интерпретират социологически
критично (от гледна точка на социални отношения, неравенства, институционални и ролеви модели)
здравни статистики, нормативни документи, устройващи отношенията в здравеопазването, публични
политики в здравеопазването;
Да планират и участват в провеждането на емпирични изследвания в областите на социалната
релевантност на промените в медицинските техники, на промените и социалните следствия в достъпа
до здравеопазване в зависимост от формите на институционализация на болничната и доболничната
помощ и на консолидирането на здравни бюджети, както и на социалните предпоставки на медийните,
професионално-публичните и административно експертните дискурси върху медицината и
здравеопазването.
№
1.
2.
3.
4

5.

6.
7.

Учебно съдържание
Тема:
Въведение: за динамичните граници между социология на медицината и
социология на здравеопазването.
За социалното конструиране на медицинското знание. Лаически вярвания и
професионализация на медицината.
Социалните ефекти от медикализацията и демедикализацията: заболяване,
девиация, право.
Към история на медицината в България: парадигми и парадигмални трансфери,
медицинско образование, институционализация на лекарската професия,
институции на знанието.
Изместването на погледа на лекаря – преход на практикуването на лекарската
професия от „леглото на болния” към болницата. Щрихи към историята на
болницата: Александровска болница, София – история и актуално състояние.
Сплитане на болницата с институциите за въз/производство на медицинско
познание – Медицинският факултет и Александровска болница
Модерното българско общество: всекидневни схващания и типове
институционализация на здравето и болестта.
Здравни статистики и социални структури

Хорариум
2 ч.л. +
2 ч. упр.
2 ч.л. +
2 ч. упр.
2 ч.л. +
2 ч. упр.
2 ч.л. +
2 ч. упр.
2 ч.л. +
2 ч. упр.

2 ч.л. +
2 ч. упр.
2 ч.л. +

8.
9.
10.

11.

12.

Социални неравенства и здравен статус. Достъп и изключване.(Казус – лекари
и здравни медиатори в ромските квартали в София)
Отношенията лаици-професионалисти: институционални рамки и социални
интеракции
Здравно законодателство: типове нормативни устройства на здравната грижа в
междувоенния период и след Втората световна война. Динамика на
отношенията между парадигмалното развитие в медицината и
институционалното устройство на здравеопазването
Социални предпоставки и социални следствия на промените в съвременното
състояние на здравната грижа в България. Най-нови нормативни проекти за
институционално устройство на здравеопазването.
Пациентът като клиент: как се променят отношенията лекар-пациент при
либерализирането на системата на здравеопазване

2 ч. упр.
4 ч.л. +
4 ч. упр.
4 ч.л. +
4 ч. упр.
4 ч.л. +
4 ч. упр.
2 ч.л. +
2 ч. упр.
2 ч.л. +
2 ч. упр.

Конспект за изпит
Курсът завършва с представяне на резултати от учебния курсов проект, включващ работа с архивни
източници и интервюта.
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