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Език на обучение  

 
 

Учебна 

заетост 

Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост  

Извън- 

аудиторна  

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Научно есе  

Курсов учебен проект 30 

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси  

Обща извънаудиторна заетост  

ОБЩА ЗАЕТОСТ  

Кредити аудиторна заетост
1
  

Кредити извънаудиторна заетост  

ОБЩО ЕКСТ 5 
 

 

Предварителни изисквания 

Да са докторанти в СУ 

 

 
 

 

Цел и задачи на курса 

Целта на курса е да развие теоретични компетентности и практически умения за провеждане на 
интервюта.  

 

 

 

Анотация на курса  

Интервюто е един от основните инструменти за събиране на данни, при наемане на работа, за 

проучване на мненията и т.н. в психологията, социологията, антропологията и др. В този курс се 

разглеждат основните формати на интервюто според неговите цели и според формата на 
въпросите. Акцентът е върху изследователското интервю. Предвидени са практически задачи 

върху анализ на проведено интервю както и планиране и провеждане на интервю по зададена тема. 

Курсът завършва с курсова работа (проведено и анализирано интервю по зададена тема).   

                                                             
1 Моля, отбележете ако кредитите не са приложими 



 

 

 

 
 

 

Методи на оценяване  

Оценява се изпълнението на всяка самостоятелна задача.  

Финалната оценка е по шестобалната система. 

 
 

 

 

Форма на завършване 

 

Курсова работа – проведено интервю по зададена тема и анализ на събраните данни. 

 

 

 

Допълнителни бележка 

 

 
 

 

 

Адрес на електронния вариант на курс в Платформата за електронно обучение на СУ 

 

 

 
 

 

Препоръчана литература / Препоръчани информационни източници 

Гиглион, Р., Социологическите анкети: теория и практика, София, Наука и изкуство, 2005 

Йорк, А., Правила в телевизионното репортерство, София, Център за развитие на медиите, 2000 
Мавродиева, И., Интервю за работа, София, 2002 

Механджийска, Г. Интервюто в социалната работа, София, Изток – Запад, 2008 

Хейгр П. Анкетиране, Бургас, Делфин прес, 1994 
Управление на човешките ресурси, София, 2002 

Allen, J. How to turn interview into a job, NY, 2000 

 

Тематичен план 

1. Интервюто като инструмент за събиране на данни 

2. Видове интервюта според формата на въпросите  

(структурирани, полуструктурирани, 
неструктурирани). 

3. Видове интервюта според целта (за подбор, за 

оценка, стрес интервю и др.) 

4. Основни етапи в реализацията на интервюто 
5. Анализ на проведени интервюта 

6. Основни грешки в процеса на интервюиране 

7. Умения за провеждане на интервю 
8. Изследователско интервю  

9. Планиране на интервю по зададена тема 

10. Анализ на информацията, получена с интервю. 
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