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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: SOC 1082
2. Наименование на учебната дисциплина: Социология
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектори: доц. д-р Мария Петрова, проф. д-р Желка Генова
9. Резултати от обучението: С обучението по Социология се цели да се формира

по-широк хоризонт в разбирането и обясняването на поведението на хора,
групи, общности в обществото, на организации и институции. С усвояването на
предимствата на социологическата интерпретация на социални факти и
възможностите на социологическите методи на изследване, студентите ще
формират знания, умения и компетенции за комплексен анализ и оценка на
изследваните проблеми.

10. Начин на осъществяване: директно и дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: няма
12. Съдържание на курса: Курсът по Социология формира необходима за

специалист по администрация и управление обща култура и познания за
строежа на едно общество, за механизмите на възникване, функциониране и
развитие на обществените структури – личност, група, общност, общество;
организации и институции – семейство, религия, образование, икономика,
политика, управление, медии. С по - специален акцент в представянето на този
курс е социалната роля и значение на политическите и управленските
институции в системата на обществената организация, както и
социологическото обяснение на поведението на социални субекти.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Близнаков, П. (1996). Въведение в социологията. ВСУ „Черноризец

Храбър”, Варна.
• Будон, Р. (2012). Социологията като наука. „Изток – Запад”, София.
• Генова, Ж. (2009). Социология. ВСУ „Черноризец Храбър”, Университетско

издателство,  Варна.
• Мирчев, М. (2011). Текстове. Покана за социология 2”. „М-8-М”, София.
• Михайлов, Ст. (2010). Социологическа система. „М-8-М”, София.
• Петрова, М. (2012). Въведение в социологията (учебно помагало). Изд.

„Албатрос”, София.
• Тощенко, Жан Терентьевич (2013). Новые идеи в социологии. „Юнити”,

Москва.



• Фотев, Г. (2002) История на социологията. т.1, т.2. Книгоиздателска къща
„Труд”, София.

• Фотев, Г. (2004). Диалогична социология. „Изток-Запад”, София.
• Фотев, Г. (2006). Дисциплинарна структура на социологията. „Изток-Запад”,

София.
• Encyclopedia of Sociology. Second edition. (2008). Edgar F. Bargatta and

Rhonda J. V. Montgomery. Macmillian Reference USA, New York.
• Giddens, Anthony. (2001). Modernity and selfidentity. Cambridge Polity.
• Global Challenges in Responsible Business/ Ed. By N. Graig Smith et al. (2010)

Cambridge: Cambridge University Press.
• Macionis, J. (2008). Sociology. Pearson Prentice Hall, New Jersey.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции и
самостоятелно разработване на есе
15. Методи за оценка и  критерии:

Текущото оценяване на постиженията на студентите в обучението по
Социология се базира върху изпълнението на две семестриалните задачи – есе и
лична активност по време на аудиторните занятия. Всяка от изпълнените
семестриални задачи се оценява в шестобална система: отличен (6), много
добър(5), добър (4), среден (3), слаб (2). За успешно изпълнена задача се смята тази,
която е оценена с най-малко среден (3). Със средно-аритметична оценка за работата
през семестъра много добър (4.50 – 5.49) и отличен (5.50 – 6.00), студентът се
освобождава от полагане на писмен семестриален изпит. Студентите със
семестриален успех много добър могат да положат по желание писмен
семестриален изпит за повишаване на оценката.

Обучението по Социология завършва с писмен семестриален изпит –
разработване на тема от посочените в конспекта за подготовка. Основни критерии
при оценката са умението да се интерпретира конкретен проблем от позиците на
социологическия подход, да се ползва коректно социологическия понятиен апарат,
да се излага и аргументирана лична позиция. Крайната оценка е по шестобалната
система. Съответствието на получената оценка от представянето през семестъра
или от писмения семестриален изпит с Европейската система за трансфер на
кредити е:
Отличен (6) Мн. добър (5) Добър (4) Среден (3) Слаб (2)
A B C D/E FX/F

16. Език на преподаване: български


