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Методи на оценяване 

Изпит: Представяне и обсъждане на примерен вариант на изследователския модел в 

дисертационната теза. 

 

 

Предварителни изисквания: няма 

Цели на курса  

Курсът си поставя за цел да запознае с основните характеристики и актуалните 

проблеми на сравнителния анализ на политическите процеси. Основният фокус е върху 

интердисциплинарния характер на всяко изследване на политиката, но също така върху факта, 

че политическите процеси са предмет на изследване от различни социални и хуманитарни 

науки.  

Съдържание на дисциплината (анотация и теми)  

Разглеждат се три основни групи проблеми: (1) алтернативни теоретични модели за 

сравнителни емпирични изследвания и анализ на политическите процеси; (2) сравнителни 

изследвания на различни социални науки - анализ на инструментариума и (3) резултати от 

известни сравнителни изследвания, които са имали ключово значение за развитието на 

сравнителните методи. Доколкото инициаторите и организаторите на тези изследвания са вече 

“класици”, голяма част от инструментариума и резултатите на големите международни 

сравнителни изследвания са формирали базисни понятия в съвременната наука. 

В учебното съдържание на курса ударението е поставено върху анализ на конкретни 

факти, автентични констатации и изводи на изследователи, а не върху последващите 

интерпретации; съпоставят се направените прогнози с реалните социално-политически 

процеси. Анализират се настъпилите след 90-те години на ХХ век и първото десетилетие на 

ХХI век радикални промени в терминологията и изследователския инструментариум, които са 

наложени не само от развитието на методологията в социалните науки. Коментира се ролята и 

значението на отворените бази данни, периодично публикуваните индекси за сравнителна 

оценка и други достъпни чрез интернет източници на информация. 

1. „Големите въпроси“ или важните, но неявни избори в планирането и провеждането 

на научните изследвания. Как определяме отправната си точка и желания резултат, 

когато самостоятелно навлизаме в една изследователска област?  



2. Национални традиции, научни общности и междунационални влияния. Работа в 

мрежа, работа по проект - еволюция на нормите и образците за научно дирене. 

Негласното приемане и негласно отхвърляне – избор на научна общност. 

3. Подходи в социалните науки – позитивистки, пост-позитивизъм, интерпретативни, 

хуманистични (по Кийтинг и Дела Порта). Понятийна съвместимост и избор на 

основно/основни понятия.  

4. (4-7 тема) Избор между алтернативите: нормативни теории и емпирични 

изследвания; алтернативните каузални обяснения, конструктивистката перспектива, 

методологическия индивидуализъм и културологичните обяснения; исторически 

институционализъм, теории за рационалния избор и значението на социалната 

идентичност(и).  

8. Формиране и дефиниране на понятия – определяне нивото на абстракция, балансът 

обхват-съдържание, избягване на псевдоуниверсалиите. Примери за най-широко 

използваните псевдоуниверсалии – „група“, „преход“, „популизъм“, 

„европеизация“. 

9. (9-11 тема) Изборът на изследователски модел – променливи или казуси 

(изследване на отелен случай); количествени, качествени и „конфигуративни“ 

методи. Избор на единица на анализ,  

12. Модели на изследване на миналото. ……………… 

13. Нива на историческо познание. …………………. 

14. Отворени бази данни, публично достъпни и ежегодно публикувани индекси и 

редовно провеждани проучвания – надеждност, валидност, сравнимост, начин на 

използване. Изисквания и рискове при вторичния анализ на данни.  

15. Институционализация на интердисциплинарния подход – публикации, научни 

списания, форуми. Международни и глобални изследвания – „класическите“ 

еталони, интердисциплинарни екипи с обща задача – предимства и недостатъци. 

Всяка тема се разработва в рамките на 2 лекционни часа и два часа практически 

занимания. В повечето от случаите практическите занимания са индивидуални или при висока 

степен на сходство на проблематиката и подхода на докторски тези - в малки групи. 
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