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Утвърдил: ………………….. 

    

    Декан 

Дата ............................. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  

Факултет: Философски 

Специалност: (код и наименование) 

Ф Ф С 0 4 0 1 1 3 

 

Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО  

Преподавател: гл.ас. д-р Елена Стойкова Стойкова-Доганова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

 Семинарни упражнения 60 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Работа с библиография, работа в библиотека и с ресурси 20 

Участие в теренно изследване 30 

Изработване и защита на научен анализ на резултатите от 

изследването 

40 

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.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
15% 

2.  Теренна работа 25% 

3.  Изготвяне и публична защита на курсова работа (изпит) 60% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Изследователската практика „Изследвания на културата и образованието“ е насочена към 

студенти по социология от трети и четвърти курс, които се интересуват от актуалното състояние на 

двете теми в национален контекст и в сравнителна съвременна перпектива.  Курсът включва и 

сериозна практическа част, свързана с изработване на дизайн и провеждане на емпрично 

социологическо изследване по темата. 

 

Предварителни изисквания: 

Мотивационно писмо за участие в курса. 
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Очаквани резултати: 

Провеждането на емпирични социологически изследвания в сферата на културата и образованието 

целят: 

 теоретична подготовка по конкретния проблем на социологическото изследване (работа с 

литература и изработване на методологическа рамка за емпирично изследване) 

 усвояване и прилагане на техники за дизайн и за провеждане на реално социологическо 

емпирично изследване 

 изработване на самостоятелен анализ на резултатите от изследването 

 публично представяне и защита на собствения анализ 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хорариум 

1.  Уводен семинар: представяне на проекта, неговите обекти, изследователски 

задачи и цели. 

4 часа 

2.  Изработване на теоретична рамка и работа с литературата по темата на 

практическите задачи 

8 часа 

3.  Изработване на инструмент за набиране на емпиричните данни 8 часа 

4.  Провеждане на теренното изследване/кодиране на данни 18 часа 

5.  Дискусия по обработката и анализа на данните. 8 часа 

6.  Обработка и анализ на данните. 10 часа 

7.  Подготовка на текст и презентация по избрана тема. Допълнителна работа с 

релевантната литература. 

4 часа 

 

 

Библиографията и емпиричните източници зависият от конкретната тема на емпиричното 

изследване. 

 

 

Дата: феврураи 2013 Съставил: 

 гл.ас. д-р Елена Стойкова-Доганова 


