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Утвърдил: ………………….. 

    

    Декан 

Дата ............................. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 

Специалност: (код и наименование) 

Ф Ф С 6 6 0 1 1 3 

Политическа социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА И ПОЛИТИЧЕСКИ СТИЛОВЕ 

Преподавател: Доц. д-р Светла Маринова Маринова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 20 

Курсов учебен проект 50 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

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.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
30% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 30% 

3.  Изпит - защита на курсов проект 40% 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

Отлична оценка от презентация на книга от библиографията към курса и 

отлична оценка от изпит (включва: курсов проект върху конкретен проблем от 

тематичната област на курса и публична защита на курсовия проект пред 

колегите, записали курса) 

За оценка „Много 

добър“ 

Мн.добра оценка (средна аритметична) от презентация на книга от 

библиографията към курса и от изпит (включва: курсов проект върху 

конкретен проблем от тематичната област на курса и публична защита на 

курсовия проект пред колегите, записали курса) 

За оценка „Добър“ Добра оценка (средна аритметична) от презентация на книга от 
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библиографията към курса и от изпит (включва: курсов проект върху 

конкретен проблем от тематичната област на курса и публична защита на 

курсовия проект пред колегите, записали курса) 

За оценка „Среден“ 

Средна оценка (средна аритметична) от презентация на книга от 

библиографията към курса и от изпит (включва: курсов проект върху 

конкретен проблем от тематичната област на курса и публична защита на 

курсовия проект пред колегите, записали курса) 

 

 Анотация на учебната дисциплина: 

Основа цел на курса е да въведе в социология на неравенствата като основно изследователско поле на 

социологията. Представят се основните класически теории в тази област, като под „класически” в 

случая се разбира не стари теории, а и нови, които чрез реципиране и критика са придобили статуса на 

„класически”. Привилегировано място при подбора на изучаваните теоретични модели имат тези, 

които поставят акцент не само върху обективните йерархизирани различия между групи (подоходни, 

образователни, професионални), а по-скоро тези, които вземат под внимание и акцентират върху 

микронивото на проблема – как тези обективни разлики се възприемат, преживяват, драматизират от 

самите групи, поставени в различни позиции. И по-специално се разглежда въпросът как тези 

възприятия и преживявания на йерархизираните социални различия обуславят и конституират 

различни политически компетенции, проявяващи се в заемането на позиции по политически въпроси 

и в политическите действия на различни социални групи актьори.  

Усвояването на тематиката предвижда активното съучастие на студентите, избрали курса под формата 

на рефериране на текстове и участие в тяхното обсъждане, но също така под формата на практически 

задачи и занимания. Предвиждат се упражнения като вторична интерпретация на данни от проведени 

изследвания, от които може да се изведе връзка, респективно липса на такава, между възприемането 

на собствената позиция и място в социалния свят и заемането на позиция по политически въпроси, 

както и категориите, в които се мисли политическото.  

Курсът завършва с разработване, представяне и зашита на курсов проект за изследване по проблем от 

тематичната област.  

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

1. Формиране на умения за работа и представяне на текстове 

2. Изграждане на способност за формулиране на изследователски проблем и конструиране на проект 

за изследване. 

3. Формиране на умения за прилагане на теоретични модели към конкретен изследователски 

проблем. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема:  Хорариум 

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.  

2 ч. л. + 

2 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 и Веберовата концепция за 

социално неравенство (класи, слоеве, съсловия). 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

4. Политически ориентираният слоеви модел и анализ на социалното неравенство 

на Теодор Гайдер. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

5. Привидно аполитичният характер на структурно-функционалисткия модел на 2 ч. л. + 
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социалното неравенство и „конфликтната” алтернатива на този модел, 

предложена от Ралф Дарендорф. 

2 ч. упр. 

6. Конфигурационният модел на социалното неравенство: Норберт Елиас. 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

7. Индивидуализация на неравенството в условията на рисковото общество. 

Преплитане на тенденциите на индивидуализация и глобализация и техните 

импликации с оглед една политическа социология на социалното неравенство: 

Улрих Бек 

4 ч. л. + 

4 ч. упр. 

8. Полика на неполитическите актьори: диагнозата и въпросите на Улрих Бек 

относно бъдещето на Обединена Европа от гледна точка на проблемите на 

социалното неравенство и трансформациите на политическата сфера.  

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

9. Социално-пространственият модел на социалното неравенство на Пиер Бурдийо 

и приложението му в изследването „Дистинкцията”. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

10. Основни проблеми на една политическа социология на социалното неравенство в 

изследването „Дистинкцията”: образование и политическа компетентност; 

статусна компетентност и статусна некомпетентност; механизми на 

производство на политическо мнение; групов морал и политическа 

компетентност; морален и политически ред; класов хабитус у политическо 

мнение и т.н.  

6 ч. л. + 

6 ч. упр. 

11. Приложение на социално-пространствения модел на социалното неравенство в 

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

контексти (Изследването „Общество с ограничена отговорност). Проблемът за 

оттеглянето на държавата и ефектите върху трансформацията на социалните 

неравенства и политическите компетенции на социалните групи.  

4 ч. л. + 

4 ч. упр. 
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