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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

СОЦИОЛОГИЯ НА НЕРАВЕНСТВОТО  

Преподавател: Доц. С. Маринова 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 30 

Курсов учебен проект 60 

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.  Изпит 100% 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

Отлична оценка на работата през семестъра (включва: редовно и 

активно участие в семинарните занимания+презентация на текст или 

протокол от едно семинарно занимание) и отлична оценка от 

заключителния изпит (включва: курсов проект върху конкретен 

проблем от тематичната област на курса+публична защита на курсовия 

проект пред колегите, записали курса+активно участие в защитата на 

курсовите проекти на останалите колеги в курса под формата на 

въпроси и коментари) 

За оценка „Много добър“ 

Мн.добра оценка (средна аритметична) от работата през семестъра 

(включва: редовно и активно участие в семинарните 

занимания+презентация на текст или протокол от едно семинарно 

занимание) и заключителния изпит (включва: курсов проект върху 

конкретен проблем от тематичната област на курса+публична защита 

на курсовия проект пред колегите, записали курса+активно участие в 

защитата на курсовите проекти на останалите колеги в курса под 

формата на въпроси и коментари) 
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За оценка „Добър“ 

Добра оценка (средна аритметична) от работата през семестъра 

(включва: редовно и активно участие в семинарните 

занимания+презентация на текст или протокол от едно семинарно 

занимание) и от заключителния изпит (включва: курсов проект върху 

конкретен проблем от тематичната област на курса+публична защита 

на курсовия проект пред колегите, записали курса+ участие в защитата 

на курсовите проекти на останалите колеги в курса под формата на 

въпроси и коментари) 

За оценка „Среден“ 

Средна оценка (средна аритметична) от работата през семестъра 

(включва: редовно и активно участие в семинарните 

занимания+презентация на текст или протокол от едно семинарно 

занимание) и от заключителния изпит (включва: курсов проект върху 

конкретен проблем от тематичната област на курса+публична защита 

на курсовия проект пред колегите, записали курса+ участие в защитата 

на курсовите проекти на останалите колеги в курса под формата на 

въпроси и коментари) 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът има за цел да въведе в теоретичната проблематика на областта посредством запознаване с 

основните класически парадигми. Изучаването на класическите теоретични модели обаче не е 

самоцелно. Концепцията за курса изхожда от убеждението, че изучаването на теориите за социалното 

неравенство без да се удържа перспективата на изследване и анализ на социалната структура на 

дадено конкретно общество, е проблематично в смисъла си; изследването и анализа на социалната 

структура е невъзможно без солидни познания за основните теоретични модели на социологическо 

тематизиране на социалното неравенство, без познаване на техния понятиен и методически апарат. 

Затова разглежданите модели се дискутират не само с оглед на обяснителния си потенциал, но и на 

структурно-аналитичните и изследователски възможности и ограничения, които предлагат.  

Дискусията на основните модели се ръководи от следните предварителни въпроси:  

1) Какви теоретични проблеми поставят, примерно:  

- за произхода или причините на неравенството,  

- за легитимността на неравенствата 

- за ценралните критерии, според които се приписва по-висока или по-ниска позиция,  

- за последиците от социалното неравенство 

 * с оглед интеграцията на обществото 

 * с оглед нагласите и начина на живот на колективните и индивидуалните актъори 

- за мобилността – както в смисъл на  

 * индивидуална мобилност, така и в смисъл на  

 * трансформация на структурите 

2) С какви понятийни иструменти се търси отговор на тези въпроси (класи, слоеве, съсловия и т. н.  ) 

3) Доколко става дума за чисто теоретично обяснение или теорията предлага инструменти за 

емпиричен анализ на социалната структура  

- с какви методи  

- как се описва социалната структура на конкретното общество 

4) Какви са изследователските въможности и ограничения на разглеждания подход?  

5) Каква социална функция изпълнява конкретният теоретичен модел? (легитимираща, критична) 

Практико-педагогическата цел е упражняване в теоретичната практика на формулиране на 

социологически въпроси и хипотези. Курсът се завършва с проект – теоретичен модел за изследване. 

Условие за допускане до изпит е едно участие с реферат на текст или протокол от дискусия.  

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

1. Способност за формулиране на изследователски проблем и конструиране на проект за изследване. 
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2. Формиране на умения за прилагане на теоретични модели към конкретен изследователски 

проблем. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема:  

 

Хора-

риум 

1. Статус на темата за социалното неравенство в социологията. Исторически 

предпоставни за тематизиране на неравенството. Социално различие и социално 

неравенство. Вертикални и хоризонтални схеми на възприемане на социалните 

различия.  

4 ч. л. +  

4 ч. упр. 

2 Субстанциално и релационно понятие за неравенство: идеите на Зимел за 

социалното неравенство  

2 ч. л. +  

2 ч. упр. 

3. Марксовият класов модел на социалното неравенство  2 ч. л. +  

2 ч. упр. 

4. Веберовата концепция за социално неравенство (класи, слоеве, съсловия) 

 

2 ч. л. +  

2 ч. упр. 

5. Класическият слоеви модел на социалното неравенство (критика на Марксовия 

класов модел): Гайгер  

2 ч. л. +  

2 ч. упр. 

6. Структурно-функционалисткият модел на социалното неравенство: Дейвис и 

Мур  

2 ч. л. +  

2 ч. упр. 

7. Конфликтният модел на социалното неравенство на Дарендорф (критика на 

структурно-функционалисткия модел) 

2 ч. л. +  

2 ч. упр. 

8 Диагнозата на Хелмут Шелски за “нивелираното средно-съсловно общество”  2 ч. л. +  

2 ч. упр. 

9. Конфигурационният модел на социалното неравенство: Норберт Елиас  

 

2 ч. л. +  

2 ч. упр. 

10. Индивидуализация на неравенството в условията на рисковото общество 

(преосмисляне на класическите понятия за класа, слой, съсловие): Улрих Бек 

2 ч. л. +  

2 ч. упр. 

11. Социално-пространственият модел на Пиер Бурдийо: преосмисляне на Маркс и 

Вебер. Приложение на модела в изследването „Дистинкцията” 

4 ч. л. +  

4 ч. упр. 

12. Приложение на социално-пространствения модел на неравенството в 

изследването „Страданието” и проблеми на „превода” му в различни национални 

контексти (Изследването „Общество с ограничена отговорност)  

4 ч. л. +  

4 ч. упр. 
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