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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Преподавател: Проф. д.с.н. Георги Димитров Димитров 
 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения - 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 

 

45 

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.  Участие в ежеседмичните тематични задачи 50 % 

2.  Курсова работа –проект за изследване 50 % 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

Студентът познава и владее смислово-методологическите специфики 

на преподаваната дисциплина в пълнота, в резултат от което може 

свободно да се движи между отделните смислови акценти и да 

ползва усвоените знания за самостоятелна изследователска 

работа 

За оценка „Много добър“ 

Студентът познава и владее смислово-методологическите специфики 

на преподаваната дисциплина, но има известни пропуски, които не 

касаят нейното ядро, а в резултат от това -  може да се движи 

относително коректно между отделните смислови акценти и да 

ползва усвоените знания за самостоятелна изследователска работа на 

рутинно равнище, без авторство. 

За оценка „Добър“ 

Студентът познава и владее най-общите смислово-методологическите 

специфики на преподаваната дисциплина в пълнота, в резултат от 

което може да възпроизвежда по памет отделните смислови 

акценти, но е проблематично дали може да ползва усвоените 

знания за продуктивна изследователска работа 
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За оценка „Среден“ 

Студентът не познава смислово-методологическите специфики на 

преподаваната дисциплина в пълнота, а само отделни фрагменти, 

което не му позволява да се движи между отделните смислови 

акценти и да ползва усвоените знания за самостоятелна експертна 

работа 

За оценка „Слаб” 

Студентът не може да приведе доказателства, че разбира изучаваната 

дисциплина, доколкото не е в състояние да произведе собствен 

текст от поне половин страница (по който и да е въпрос), в който 

да няма груби смислови и методологически грешки. 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът има за цел да създаде обща представа за спецификата на българската евроинтеграция и за 

социологическите изследвания в ролята им на експертен посредник при провеждането на 

евроинтеграционни политики в различните сфери на обществения живот и в различните 

европейски общества. Това е особено необходимо в светлината на перспективата на изграждане на 

«общество на знанието», в което провеждането на европейски политики ще бъде във все по-голяма 

степен зависимо от ползването на социално-научна експертиза, изготвена от академични, 

правителствени и неправителствени организации. Поради това курсът трябва едновременно да 

решава няколко задачи: 

 да даде една обща съдържателна рамка за евроинтеграционната проблематика – какво трябва 

да се знае за обединяваща се и разширяваща се Европа, преди да пристъпим към разглеждане 

на който и да е частен/локален проблем.  

 да създаде най-обща представа за естеството на проблемите, на които се натъква българското 

общество при неговата интеграция в ЕС; 

 да създаде една ориентировъчна, но практическа представа за многообразието на 

изследванията върху евроинтеграционната проблематика в качеството им на инструмент за 

решаване на социални проблеми; 

 

Курсът е  построен върху две части: 

Първата е въвеждащ модул, който изяснява спецификата, както на социално-историческия, така и на  

социално-научня контест, в който се вписват съвременните социологически изследвания върху 

евроинтеграционни политики в България. 

Втората е обзор на емпирични проучвания върху различни конкретни аспекти на 

евроинтеграционната проблематика у нас.  

Очакването е, че  въз основа на този академичен опит студентите ще могат да изградят проект за 

проучване върху предоставени им (или избрани от самите тях) емпирични данни. Този авторски 

курсов проект би могъл да е и своеобразна методическа подготовка за разработването на 

магистърската теза. 

 

Предварителни изисквания: 

Предходен семестриален успех не по-малък от добър 4.00. Свободно работно ползване на английски 

език. 

 

Очаквани резултати: 

Основната задача, която решава курсът, освен изграждане на представа за своеобразието на 

евроинтеграционните процеси в Югоизточна Европа, е да създаде в дългосрочна перспектива у 

студентите компетентност за и вкус към изследователска дейност, който евентуално да премине 

към лична нагласа за докторска степен на образование, при това – в полето на европейската 

интеграция. Но по-пряко - студентите ще получават възможност да се подготвят за разработване 

на собствената си магистърска теза. 

 

Учебно съдържание 

№ Тема: Хора-

риум 

1 Защо Европа е проблем и защо ЕС е част (и фаза) от същия проблем? 2 ч.л. 

 

2 Какво му е сбъркано на съвременния ЕС и как да го оправим? 2 ч.л. 

 

3 Какво му е сбъркано на българското общество и защо не успява да се оправи? Как се 2 ч.л. 
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гради научна аргументация?  

4 Какво означава изследване на проблем и как се прави това: ролята на 

парадигмата/реферативната рамка и как се прави емпирично доказателство на теза? 

2 ч.л. 

 

5 Световният пазар като основа, рамка и механизъм за развитие на модерните общества – 

как се изследва механизъм? 

2 ч.л. 

 

6 Какво означава да разбираме демокрацията като социален механизъм? 2 ч.л. 

 

7 Какво означава да се изгради механизъм за социално-икономическо развитие и защо 

това е проблем в пост-комунистическите общества? 

2 ч.л. 

 

8 Как обществената система се съпротивлява срещу реформите и какво може да каже 

социологията по този въпрос? 

2 ч.л. 

 

9 Може ли социологията да диагностицира особения характер на подготовката на 

България за членство в ЕС? 

2 ч.л. 

 

10 Примери за емпирични изследвания: - какво се случва, когато Изтокът среща Запада 

или какво означава икономическа култура 

2 ч.л. 

 

11 Примери за емпирични изследвания: - Изследване на присъединителната условност на 

ЕС 

2 ч.л. 

 

12 Примери за емпирични изследвания: - Изследване на Механизма за сътрудничество и 

проверка 

2 ч.л. 

 

13 Примери за емпирични изследвания: - Изследване на институционалния капацитет за 

провеждане на публични политики в България 

2 ч.л. 

 

14 Примери за емпирични изследвания: - Изследвана на публичното партньорство като 

модел на добро управление в България 

2 ч.л. 

 

15 Примери за емпирични изследвания: - Как се използват инструментите за провеждане 

на публични политики в български условия – случаят с програма Леонардо да 

Вични у нас 

2 ч.л. 
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