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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

Изследвания на културата и образованието 

Преподаватели: доц. д-р Калоян Харалампиев, ас. Димитър Благоев  

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 0 

Семинарни упражнения 60 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Курсов учебен проект 30 

Събиране и обработка на емпирична информация 60 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извън-аудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 20% 

2.  Събиране и обработка на емпирична информация 50% 

3.  
Изпит – публична защита на разработена курсова 

работа 
30% 

 

Критерии за оценяване: 

Крайната оценка по дисциплината се формира от три компонента: 

1. Участие в тематични дискусии в часовете (ТД); 

2. Емпирична работа – събиране и обработка на емпирична информация (ЕР); 

3. Изпит – публична защита на разработена курсова работа (КР). 

NB: Конкретните критерии за оценяването по всеки отделен компонент са 

приложени след анотацията и учебното съдържание. 

 

 

 

 

И . . . 
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Анотация на учебната дисциплина: 

 

 

Изследователската практика “Изследвания на културата и образованието” е 

предназначена за студенти по социология от трети и четвърти курс, интересуващи се от 

социологическото разбиране на културата и образованието у нас чрез изследване и анализ 

на емпирични данни в тези две области на социологически интерес. 

 

Изследователската практика е ситуативна и се обявява за избор от студентите единствено 

при наличие на текущо изследване или проект в една от двете тематични области.  

Фокусът на изследователския интерес е върху идентифицирането на протичащите 

специфични процеси в академичната практика на конкретни образователни институции. 

Създаването на емпирична база данни по отношение на различни проявления и измерения 

на културата или образованието, както и социологическият анализ на получените 

резултати представляват основните стъпки в практическата работа в рамките на курса. 

Тяхната основна цел е да се идентифицират присъщите за конкретния изследователски 

предмет обективации, да се събере, организира и обработи емпиричната информация за 

тях, както и да се анализират основните фактори, стоящи в основата на разкритите 

предметни специфики. 

 

Осъщественото социологическо разбиране, изработването на неговите теоретико-

методологически рамки и реализацията на практическите му предпоставки ще бъдат 

резултат на съвместната екипна работа на всички участници в студентската 

изследователска практика. Акцент в индивидуалната работа на студентите ще бъде 

поставен върху разработването на курсова работа, която ще представлява конкретна 

социологическа интерпретация на емпиричната информация. Индивидуалните проекти за 

курсови работи, както и техните завършени варианти ще бъдат обсъждани в рамките на 

екипа. 

 

Изследователската работа в рамките на тази учебна практика има за цел да разширява 

спектъра от изследователски компетентности на участващите студенти по отношение на 

различни предметни реалности в културата и образованието. 

 

 

 

 

Предварителни изисквания: 

 

Успешно преминати курсове по „Качествени методи в социологията“, 

„Статистически методи в социологията” – първа и втора част и „Основи на SPSS”.  
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Очаквани резултати: 

 

Успешно и ефективно участвалите в практиката студенти ще могат да създават, 

организират, обработват и анализират емпирични бази данни, получени чрез 

количествени и/или качествени методи в областите на културата или образованието. 

В резултат на активната работа в изследователската практика, след нейното 

приключване студентите ще могат: 

 да работят с емпирични данни, получени чрез количествени и/или качествени 

методи в сферата на културата и образованието; 

 да анализират данни, получени чрез количествени и/или качествени методи в 

сферата на културата и образованието; 

 да анализират фактори, стоящи в основата на структурните специфики на 

културата и образованието. 

 

 

 

Учебно съдържание 

 

№ Тема: Хорариум 

 

1. 

 

През първия етап ще работата на екипа ще се концентрира върху: 

- социологическа рефлексия на условията за възможност на 

осъществяване на изследвания на културата и/или 

образованието; 

- теоретико-методологическа дискусия на основните 

проблемни полета, свързани с изследователския предмет; 

- теоретико-методологическа дискусия върху основните 

методи за обработка и анализ на количествени и/или 

качествени данни в сферата на културата и/или 

образованието; 

- практическа конкретизация на специфични обективации на 

предметните области, като конкретен изследователски 

инструмент; 

- изработване на специфизиран спрямо изследователските 

задачи инструмент за набиране на емпирична информация. 

 

 

12 

 

2. 

 

През втория етап ще работата на екипа ще се концентрира върху: 

- теренна работа за събиране на необходимата (според 

изработения изследователски инструмент) емпирична 

информация; 

- обработка на набраната емпирична информация с цел 

създаване и актуализация на база от емпирични данни 

 

 

 

20 

 

3. 

  

20 
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През третия етап ще работата на екипа ще се концентрира върху 

анализи на данните въз основа на формулиране на конкретни 

изследователски хипотези като основа на индивидуалните 

проекти за курсови работи.  

 

Изследователските търсения и аналитичната работа могат да се 

разгръщат според спецификата на предметното поле и 

конкретната реферативна рамка на очакваните социологически 

анализи в сферата на културата и/или образованието. 

 

 

4. 

 

Четвъртият етап на изследователската практика ще представлява 

съдържателно обсъждане с участието на всички участници, на 

конкретните анализи и аналитични резултати в разработените 

курсови работи. 
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Конспект за изпит – поради изследователската специфика на дисциплината, 

конспект за изпит няма 

 

Изпитът представлява публична защита на предварително разработени от 

студентите курсови работи. Курсовата работа трябва да представлява анализ на 

емпиричните данни, получени в резултат на проведената теренна работа. 

 

 

Крайната оценка (КО) се получава по следната формула: 

 

КО = 0,2*ТД + 0,5*ЕР + 0,3*КР 

 

където: 

1. ТД – Участие в тематични дискусии в часовете (20% от оценката); 

2. ЕР – Емпирична работа – събиране и обработка на емпирична информация (50% от 

оценката); 

3. КР – Изпит – публична защита на разработена курсова работа (30% от оценката). 

 

 

За оценка „Отличен“ 5,50 ≤ КО ≤ 6,00 

За оценка „Много добър“ 4,50 ≤ КО < 5,49 

За оценка „Добър“ 3,50 ≤ KO < 4,49 

За оценка „Среден“ 3,00 ≤ KO < 3,49 

За оценка „Слаб” 2,00 ≤ KO < 2,99 

 

 

 

 

Конкретните критерии за оценяването по всеки отделен компонент са както следва: 
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1. Участие в тематични дискусии в часовете (ТД) 

За оценка 

„Отличен“ 

Студентът участва редовно в тематичните дискусии по 

предварително прочетените текстове и допринася съществено за 

тяхната продуктивност и полезност; демонстрира рефлексия и 

разбиране по мнозинството от дискутираните основни въпроси. 

За оценка 

„Много добър“ 

Студентът участва редовно в тематичните дискусии по 

предварително прочетените текстове и отчасти допринася за тяхната 

продуктивност и полезност; демонстрира рефлексия и разбиране по 

голяма част от дискутираните основни въпроси. 

За оценка 

„Добър“ 

Студентът участва в част от тематичните дискусии по предварително 

прочетените текстове и понякога допринася за тяхната 

продуктивност и полезност; демонстрира рефлексия и разбиране по 

малка част от дискутираните основни въпроси. 

За оценка 

„Среден“ 

Студентът не участва редовно в тематичните дискусии по 

предварително прочетените текстове и много рядко допринася за 

тяхната продуктивност и полезност; не демонстрира рефлексия и 

разбиране по голяма част от дискутираните основни въпроси. 

За оценка 

„Слаб“ 

Студентът не участва редовно в тематичните дискусии по 

предварително прочетените текстове и не допринася за тяхната 

продуктивност и полезност; не демонстрира рефлексия и разбиране 

по мнозинството от дискутираните основни въпроси. 

 

2. Емпирична работа – събиране и обработка на емпирична информация (ЕР) 

За оценка 

„Отличен“ 

Студентът участва в целия набор от дейности по събиране и 

обработка на емпирична информация; демонстрира умения за работа 

с емпирични данни и допринася за ефективното и навременно 

оформяне на общия масив от данни. 

За оценка 

„Много добър“ 

Студентът участва в целия набор от дейности по събиране и 

обработка на емпирична информация; демонстрира повечето нужни 

умения за работа с емпирични данни и допринася в голяма степен за 

ефективното и навременно оформяне на общия масив от данни. 

За оценка 

„Добър“ 

Студентът участва в част от дейностите по събиране и обработка на 

емпирична информация; демонстрира част от нужните умения за 

работа с емпирични данни и допринася отчасти за ефективното и 

навременно оформяне на общия масив от данни. 

За оценка 

„Среден“ 

Студентът участва в част от дейностите по събиране и обработка на 

емпирична информация; демонстрира само малка част от нужните 

умения за работа с емпирични данни и не допринася достатъчно за 

ефективното и навременно оформяне на общия масив от данни. 

За оценка 

„Слаб“ 

Студентът не участва в дейностите по събиране и обработка на 

емпирична информация. 

 

 

 

 

3. Изпит – публична защита на разработена курсова работа (КР) 
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За оценка 

„Отличен“ 

Студентът е разработил курсова работа, адекватна спрямо 

предметното поле на курса и с аналитичен фокус върху емпиричните 

данни; формулираните изследователски въпроси и хипотези са 

аргументирани; анализът на емпиричните данни съдържа 

аргументация и завършва с проверими изводи – резултат от самия 

анализ, които подкрепят основната теза на КР. 

За оценка 

„Много добър“ 

Студентът е разработил курсова работа, адекватна спрямо 

предметното поле на курса и с аналитичен фокус върху емпиричните 

данни; голяма част от формулираните изследователски въпроси и 

хипотези са аргументирани; по-голямата част от анализа на 

емпиричните данни съдържа аргументация; повечето от 

аналитичните изводи са в резултат на самия анализ и в мнозинството 

си подкрепят основната теза на КР. 

За оценка 

„Добър“ 

Студентът е разработил курсова работа, която не е достатъчно 

адекватна спрямо предметното поле на курса или не е достатъчно 

аналитично фокусирана върху емпиричните данни; само част от 

формулираните изследователски въпроси и хипотези са 

аргументирани; само част от анализа на емпирични данни съдържа 

аргументация; повечето от аналитичните изводи не са в резултат на 

самия анализ или връзката им с основната теза на КР е 

проблематична. 

За оценка 

„Среден“ 

Студентът е разработил курсова работа, която не е достатъчно 

адекватна спрямо предметното поле на курса или не е с аналитичен 

фокус върху емпиричните данни; мнозинството или всички 

формулирани изследователски въпроси и хипотези не са 

аргументирани; аргументацията в анализа на емпирични данни не е 

адекватна спрямо тях и/или спрямо темата; повечето от 

аналитичните изводи не са в резултат на самия анализ или връзката 

им с основната теза на КР е проблематична. 

За оценка 

„Слаб“ 

Студентът не е разработил курсова работа или е разработил такава, 

която не е адекватна спрямо предметното поле на курса или не е с 

аналитичен фокус върху емпиричните данни; не са формулирани 

изследователски въпроси и хипотези; няма аргументация при 

анализа на емпирични данни; аналитичните изводи не са в резултат 

на самия анализ или липсват; или липсва връзка между тях и 

основната теза на КР. 

Библиография 

Основната и допълнителната  литература се актуализират съобразно конкретните 

изследователски предмети на текущото изследване или проект в една от двете 

тематични области на културата и образованието. 

 

Дата: 01.06.2018    

 

Съставили:   доц. д-р Калоян Харалампиев;  ас. Димитър Благоев 


