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Учебна заетост
Форма
Аудиторна заетост
Семинарни занятия
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Курсова работа
заетост
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси
Изследване на терен
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ
№
1.
2.

Формиране на оценката по дисциплината
Участие в изследване на терен
Изпит (защита на курсов проект върху данните от изследването)

За оценка „Отличен“
За оценка „Много добър“
За оценка „Добър“
За оценка „Среден“

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

Критерии на оценяване
Успешно защитена курсова работа върху получените резултати от
изследването, без забележки или пропуски, доказано участие в работата
на терен и семинарните занятия
Успешно защитена курсова работа, допускат се забележки/пропуски,
доказано участие в работата на и семинарните занятия
Успешно защитена курсова работа с някои забележки/пропуски
Доказано участие в работата на терен и и семинарните занятия,
представена курсова работа

Анотация на учебната дисциплина:
Практиката е насочена към упражняване на получените знания по ЕСИ и затвърждаването им чрез
реализация на практически проект, в който студентите ще имат възможност да вземат участие на
всеки етап от изследването: от определяне на конкретните цели и задачи до обобщаване на

резултатите. Очаква се с помощта на екипна работа и съдействие от страна на преподавателя,
студентите да създадат, свой реален, завършен проект за ЕСИ, каквато е целта на всяка практика.
За учебната 2018-2019 се предвижда изследването в сферата на изследвания на институциите да бъде
посветено на последствията и ефектите от масовата приватизация. По темата съществуват малко
изследвания, което от своя страна отваря възможности за принос на тези студентски проекти към
популяризирането и изследването й. Определянето на конкретната тема на изследването на всеки
студентски екип ще стане по време на семинарните занятия.
Предварителни изисквания:
Завършени курсове по ЕСИ, SPSS, качествени методи
Очаквани резултати:
Затвърждаване на получените дотук познания по ЕСИ чрез прилагането им на практика в реално
социологическо изследване.
Учебно съдържание
№

Тема на семинарните занятия

1

Дефиниране на социалния и социологическия проблем, породили
необходимостта от изследване.
Въведение в темата, на която е посветен социологическия проблем.
Обзор на възможностите за социологическо изследване на избрания проблем
Определяне на целите и задачите на изследването . Формулиране на основни
изследователски хипотези.
Избор на методология
Създаване и прецизиране на инструментариум на изследването
Планиране на дейностите по терен и обобщаване на данни от изследването.
Съставяне на екипи
Обсъждане на възможностите за работа с допълнителни ресурси по време на
теренната работа
Обсъждане на проблеми, възникнали по време на теренната работа. Решаване на
проблемите.
Отчет на теренната работа на отделните екипи
Изчистване на грешки и несъответствия по събраните данни/материали за
анализа
Планиране на дейностите по обработка на информацията
Обобщаване на резултатите
Консултации за възможностите за създаването на курсова работа върху
получените резултати

2
3
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Хорариум
2 часа
6 часа
2 часа
4 часа
4 часа
8 часа
4 часа
2 часа
4 часа
2 часа
8 часа
4 часа
8 часа
2 часа
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