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Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 20 

Доклад/Презентация 10 

Научно есе 10 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 90 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 3 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  Курсова работа/изпит 50 % 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 20 % 

3.  Тестова проверка 30 % 

   

Анотация на учебната дисциплина: 

Цели на курса 

Курсът има три основни акцента – запознаване с теории, свързващи образование, заетост, неравенства 

и стратификация; формулиране на политики за изравняване на възможностите на национално и на 

фирмено равнище – подготовка за подбор и работа с човешки ресурси с различен социо-демографски 

профил – пол, възраст, етнос; анализиране на емпирични резултати от социологически изследвания. 

Значение 

И 3 0 1 
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Предлаганият курс запознава с изследвания на неравенствата в образователните постижения и 

значението на образованието за позиционирането на пазара на труда. Обръща се внимание на 

шансовете за намиране на работа както на хората с ниско образование, така и на тези с висока 

квалификация. Разглеждат се неравенствата по повод на достъпа до възможности за учене през целия 

живот. 

Специално внимание се отделя на влиянието, което оказват върху трудовия статус фактори като 

възраст, етнос и пол. Тематизира се участието на жените в професии, свързани с технологиите и 

шансовете им за достигане до ръководни позиции в бизнеса. Развиват се познания за различните 

трудови стратегии на индивидите и групите в зависимост от променящите се пазари в условията на 

нарастващи глобализация и конкуренция. Преподаваните класически социологически и съвременни 

теории служат за интерпретация на конкретни казуси на пазара на труда. 

За желаещите да изберат академична кариера изследването на социалните неравенства според 

участието в труда допринася за задълбочаване на знанията в основна дисциплина на социологията 

каквато е „Социалната стратификация и неравенствата”. Изследванията в областта на 

стратификацията и неравенствата показват как образованието определя шансовете за работа, а оттук и 

как допринася за други значими индивидуални шансове на живот като доход, здравни и жилищни 

условия и престиж. В модерното общество именно шансът за подобряване на условията на живот 

посредством образованието и труда определят възможностите за конкурентоспособност и растеж. 

Характеризират се основни групи в социалната структура на обществото -  самонаети , служители в 

публичната администрация и в частния сектор, заети в услугите, мениджъри. 

Настоящият курс цели придобиване на знания, насочвани от теорията и водещи към емпирични 

анализи, базирани на научни методи, позволяващи сравнение между страните в Европа. Завършването 

му би позволило участие в международни проекти и обучения във водещи Университети в Европа, 

прилагащи преподаваните теории. 

Курсът има приложение на макросоциално и на фирмено равнище. От макросоциална гледна точка 

курсът има значение доколкото дава поглед към пазара на труда през шансовете и рисковете за 

заемане на професионални позиции в зависимост от пола, възрастта и етноса. От фирмена гледна 

точка представляват интерес стратегиите на фирмите за търсене и подбор на персонал с определени 

качества, но и за недопускане на дискриминация. Курсът запознава с международни програми за 

съвместяване на работа и семейство на фирмено равнище, както и за одитиране на фирмите според 

прилагането на семейни политики. 

Съдържание 

Предвижда се запознаване с теорията на Джон Голдторп и Ричард Брийн (1997) за значението на 

трудовите договори за социалните неравенства, на Ханс Петър Блосфелд (2007) за значението на 

глобализацията за трудовите кариери на хората в различни жизнени фази - младите, мъжете и жените, 

работниците над 50 години, които в последните години преди пенсиониране са изложени на 

несигурност на пазара на труда. Акцентира се върху различните траектории на преход от учене към 

заетост. Анализират се възможностите за учене през целия живот и как това влияе върху 

неравенствата в обществото. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

Курсът развива уменията за използването на резултати от емпирични количествени изследвания. 

Предвижда се обсъждане на емпирични изследвания. Цели се самостоятелна работа с данни, 

студентите сами да използват и оценяват изследователски резултати при разработването на курсови 

работи. Обучението е въз основа на данни от сравнителни европейски количествени изследвания 

(Европейско социално изследване ESS, Международна социална изследователска програма - ISSP; 

Международно изследване на взаимоотношенията между половете и поколенията - GGS). 
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Курсът подготвя за работата по подбор на персонал, създава умения за идентифициране на 

специфичните нужди по линия на баланса между работа и семейство, за преодоляване на 

предразсъдъци и стереотипи, водещи до изключване на жените , на младите или възрастните 

служители от достъпа до сигурна заетост и високи позиции в организацията. Курсът подготвя за 

оценка на нуждите на персонала, при подбор на хора и организиране на обучения, при работата с 

клиенти от различни целеви групи. Потенциални ползи се идентифицират за работа в държавната 

администрация, доколкото политиките за намаляване на неравенствата и изравняване на 

възможностите са част от Европейския социален модел.  

 

Учебно съдържание  
№ Тема: Хора-

риум 

1 Основни понятия – Социална стратификация и неравенства. Значение на 

изучаване на стратификацията и неравенствата. 

2 часа 

2 Класически теории за стратификацията в модерните общества. Многомерна 

стратификационна теория на Макс Вебер – статус, власт, престиж. 

Капиталистическият предприемач и работник. Властово и институционално 

неравенство. Макс Вебер за господството - традиционно, рационално и 

харизматично.  

2 часа 

3 Стратификация и модернизация (Т.Парсънз). Структурен функционализъм. 

Функциониране на икономическите пазари чрез подбиране на най-подготвените 

за най-отговорните позиции с цел постигане на максимална ефективност и 

продуктивност. 

2 часа 

4. Образователна система и структура на пазара на труда. Значение на 

образованието за заетостта – регионални измерения. 

2 часа 

5. Глобализация и неравенства при преходите в индивидуалната биографична 

траектория  (Х.-П. Блосфелд). 

2 часа 

6. Взаимодействие между пазар, държава и семейство. Значение на 

институциите за степента на неравенство в различни групи европейски общества 

(Коста Еспинг Андерсен). 

2 часа 

7. Гъвкавост на пазара na труда. Значение на вида на трудовия договор за 

стратификацията (Джон Голдторп, Р. Брийн). Сигурност на трудовата позиция 

като стратифициращ обществото фактор.  

2 часа 

8. Социално-икономическа промяна от индустриално производство към услуги 

– следствия за заетостта. Заетост в услугите – разнообразие на функциите, 

квалификациите и трудовата заетост. Служители на рутинния, изпълнителския 

труд. Средни и висши служители. Управленски състав в услугите. Заетост в 

средната и висшата администрация. Мениджъри в частния сектор – социално 

положение и манталитет. Центровете за услуги на клиентите – новите работни 

места за млади и висококвалифицирани хора. 

2 часа 

9. Самонаетост – между предприемачество и несигурна заетост. Функции, 

социално положение и манталитет. Социален профил – културен и социален 

капитал, доход и трудова ситуация, шансове за просперитет.  

2 часа 

10. Подоходни неравенства – различияв в заплащането по пол. Неравенство по 

материално благосъстояние и социална политика. Социална несигурност и 

проблемни групи на пазара на труда. Бедният (Георг Зимел). 

2 часа 

11. Полови неравенства. Полът като създаден (Гарфинкъл, Уест и Цимерман). 

Вертикална, хоризонтална и времева сегрегация по пол. Роля на медиите и 

рекламата за половото стереотипизиране и неравенство. Публични политики за 

равни възможности и недопоускане на дискриминация. Жените - трудови 

мигрантки. 

2 часа 

12. Възрастови неравенства. Неравенства при прехода от образование към работа.  

Младите хора на пазара на труда. Неравенства в късните кариери. 

2 часа 

13. Етнически неравенства. Неравенства по етнос в заетостта.  2 часа 

14. Пренебрегвани заради дискриминация. Роля на работодателите в социалната 2 часа 



 4 

стратификация. (М.Джексън) 

15. Политики за равни възможности и недопоускане на дискриминация на 

пазара на труда. Ползи от различията на фирмено равнище. Индикатори за 

фирмен одит за прилагане на политики за баланс между работа и семейство. 

2 часа 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1. Основни понятия – Социална стратификация и неравенства. 

2. Класически теории за стратификацията 

3. Стратификация и модернизация 

4. Образователна система и структура на пазара на труда 

5. Глобализация и неравенства 

6. Взаимодействие между пазар, държава и семейство 

7. Гъвкавост на пазара na труда 

8. Социално-икономическа промяна от индустриално производство към услуги – следствия за 

заетостта 

9. Самонаетост – между предприемачество и несигурна заетост 

10. Подоходни неравенства – различия в заплащането по пол 

11. Полови неравенства 

12. Възрастови неравенства 

13. Етнически неравенства 

14. Пренебрегвани заради дискриминация 

15. Политики за равни възможности и недопоускане на дискриминация на пазара на труда 
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