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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 

Специалност: (код и наименование) 
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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ  

Преподавател: Доц.д-р Петя Любомирова Кабакчиева 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Семинарни упражнения 60 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/Презентация 20 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Изследователска работа /работа на терен/ 50 

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 тематични дискусии в часовете 30% 

2.  Изследователска работа /работа на терен/ 35% 

3.  Доклад – анализ на резултати от изследване 35% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Учебната дисциплина се разполага в широкото поле на изследвания на институциите и може да се 

разглежда като емпирична верификация на познанията от курсовете по Социология на властта и 

Социология на гражданското участие. Всяка година фокусът е върху различен проблем, засягащ 

функционирането на конкретна/и институция/и и подлежащ на изследване. Дисциплината е 

практическа и изисква провеждането на емпирично социологическо изследване за проясняване и 

анализ на специфичния проблем. В този смисъл литературата и конкретните обсъждани текстове и 

въпроси варират съобразно проблема. Провеждането на реално изследване предполага и известно 

финансиране, така че обявяването на дисциплината зависи от възможностите да се осигурят 

минимални средства за път и консумативи.  
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Предварителни изисквания: 

Участие в цялостния процес на изследване – в подготовката на теоретичния модел и въпросниците, в 

теренната работа, в обработката на данните и анализа им. 

 

Очаквани резултати: 

Доказани възможности за провеждане на емпирично социологическо изследване.  

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Изясняване на социалния и социологическия проблем, породили 

необходимостта от изследване. 

2 часа 

2 Изясняване на социалния контекст. Представяне на основни текстове по 

проблема. 

8 часа 

3 Планиране на дейностите и на бюджет. 2 часа 

4. Работа по теоретичния модел – изясняване на подхода и основните понятия. 6 часа 

5. Работа по теоретичния модел – формулиране на цел и задачи на изследването, 

на основни хипотези. Очаквани резултати. 

4 часа 

6. Обсъждане на методологията на изследването. 4 часа 

7. Операционализация на понятията – основни индикатори. 4 часа 

8. Изработване на гайдове за въпросници. 8 часа 

9. Инструкция за провеждане на изследването 2 часа 

10. Обсъждане на проблеми, възникнали по време на теренната работа 2 часа 

11. Изработване на матрица за обработка на резултатите. 4 часа 

12. Обсъждане на получените резултати. Избор на теми за курсовите проекти – 

анализи на конкретни резултати. 

6 часа 

13. Консултации по курсовите проекти. 3 часа 

14. Публично представяне и обсъждане на готовите курсови работи. 5 часа 

 

Както стана ясно, дисциплината не завършва с изпит, а оценката се формира като съвкупна от 

участието в часовете, теренната работа и представения проект. Библиографията е съобразена с 

конкретното изследване. 

 

 

 

 

 

Дата: 06.03.2013                                                 Съставил: доцент Петя Кабакчиева 
 


