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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВЕНИ ДАННИ С ПОМОЩТА НА 

СОФТУЕР: ATLAS.TI     

Преподавател: Гл.ас.д-р Петя Иванова Славова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30  

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/Презентация 20 

Курсов учебен проект 40 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

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.  
Участие в практическите задачи по време на упражнения и самоподготовка за 

тях 
40% 

2.  
Разработване на курсов проект, представящ анализ на конкретен проблем чрез 

анализ на данни  
40% 

3.  Публично представяне на курсовия проект  20% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът е структуриран в две части и е насочен към осъществяването на две основни задачи. Първата 

задача цели студентите да се запознаят със спецификите на изследването, проведено чрез качествени 

методи, и по-конкретно с усвояването на метод-методологията на „теренната теория” (Grounded 

Theory). 

Втората задача се състои в запознаване и усвояването на един от най-разпространените софтуерни 

продукти, използвани в социалните науки за систематизиране, съхраняване и обработка на данни, 
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анализирани чрез качествени методи -  Atlas.ti
1
. Софтуерът ще бъде преподаван конкретно за употреба 

на метод-методологията на теренната теория, но ще бъдат показвани и негови функционалности, 

съвместими с други качествени методологии за анализ на данни. 

Курсът приключва с изготвяне на курсов проект, представляващ собствено „микро” качествено 

изследване, за провеждането на което е бил използван специализирания софтуер и приложена 

методологията на „теренната теория”. 

 

Предварителни изисквания: 

Студентите, желаещи да посещават курса, трябва да имат добри познания по английски или френски 

език (четене, разбиране, „работен” превод).  

Желателно е студентите да са преминали успешно през курсовете по ЕСИ и по качествени методи в 

социалните науки и да имат добри познания при работа с текстообработващи програми (MS Word) 

 

Очаквани резултати: 

Студентите, участвали активно в цялостния курс на обучение: 

- ще се упражняват в обосноваване и реализиране на конкретна изследователска задача, изискваща 

приложение на качествени методи; 

- ще познават дълбочинно конкретна изследователска метод-методология за провеждане на 

изследване чрез качествени методи в социалните науки (Grounded Theory); 

- ще познават специализиран професионален софтуер за систематизиране, анализ и съхранение на 

данни (Atlas.ti); 

- ще се упражнят в представяне на резултатите от собствено „микро” изследване, чрез подготовка и 

публично представяне на курсова работа. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Формулиране на изследователска задача. Каква е разликата между социалния и 

научния проблем? Как социалният проблем може да „се превърне” в научен 

проблем? Стратегии за осъществяване на изследователската задача. 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

2 Основни понятия и теоретични предпоставки на „Теренната теория” – 

изследователска нагласа към изследвания предмет, събиране на данни, обработка 

и интерпретация на данни (общи принципи). 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

3 „Теренната теория” и нейните процедури за анализ (първа част): Процедура по 

„разчупване” на събраните данни: „Отворено кодиране” 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

4. „Теренната теория” и нейните процедури за анализ (втора част): Парадигмата на 

теренната теория и процедурата на „Осово кодиране” 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

5. „Теренната теория” и нейните процедури за анализ (трета част): „Селективно 

кодиране” 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

6. Практическо занятие: Работа по групи или индивидуално, с оглед „проиграване” 

на конкретен метод за регистрация на информация (интервю и наблюдение) и 

приложение на процедурите за анализ на теренната теория върху събрания 

емпиричен материал. Обсъждане на получените резултати. 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

7. Какво представлява Atlas.ti – общо представяне на софтуера и на възможностите, 

които предлага за събиране, съхранение и обработка на данни. 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

8. Инструментите на Atlas.ti: Създаване на първични документи (Primary 

documents). Подбиране на значима информация (Quotations). Кодиране и 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

                                                      
1
 Софтуер е закупен през 2007 г. по проект Експертно знание за публични политики и академична 

промяна, осъществен в рамките на Философски факултет под ръководството на доц. Даниела Колева. 

Последната, най-нова версия на софтуера ще бъде закупена през 2013 по проект, финансиран от 

българо-швейцарската програма за научно сътрудничество Addressing socio-economic regional 

disparities: the potential of organic farming for strengthening rural areas in Bulgaria (Bulgaria Organic), под 

ръководството на д-р Светла Стоева. 
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групиране на кодове (Codes). Създаване на пояснителни бележки (Notes). 

9. Практическо занятие: създаване на първични документи (регистриране в 

програмата на събраната от студентите информация по време на двете предходни 

практически занятия), подбиране на информация, кодиране. 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

10. Как да анализираме данните с помощта на Atlas.ti: семейства (families) и мрежи 

(networks) от данни. 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

11. Практическо занятие: Създаване на „семейства” и „мрежи”. Заключителни 

дискусии по разглежданите в хода на лекциите и практическите занятия въпроси. 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

12. Инструментите на Atlas.ti и приложението им за Отворено кодиране – 

превеждане на теренната теория на езика на софтуера (създаване на единични, 

групови и семантични отворени кодове) (1) 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

13. Инструментите на Atlas.ti и приложението им за Аксиалното кодиране – 

превеждане на теренната теория на езика на софтуера (прегрупиране на кодове) 

(2) 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

14. Инструментите на Atlas.ti и приложението им за Селективното кодиране – 

превеждане на теренната теория на езика на софтуера (създаване на йерархични 

семантични връзки) (3) 

2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

15. Заключителна лекция: обобщение.  2 ч. л.+ 

2 ч. упр. 

 

Конспект за изпит 

Няма конспект за изпит. 80% от оценката се формира кумулативно чрез работа по различни задачи по 

време на семестъра. Знанията и уменията усвоени чрез изслушване на лекции и дискусии по време на 

упражнения трябва да бъдат показани чрез реализация на изследователски проекти. Последните 20% 

от оценката се формират чрез публично представяне на проекта пред курса. Публичните представяния 

са отворени, всеки който иска може да присъства, провеждат се под формата на студентска 

конференция, организирана в панелни тематични сесии, съобразно темите на разработените проекти. 

Студентите, явяващи се на поправителна сесия, представят същите компонента на изпита, изискуеми 

при явяване на редовна сесия. 
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