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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина “Социология на сигурността” е предназначена да даде знания за 

различни теоретични подходи при разбирането на конструкти от социалната сфера като социално 

влияние, познание и самооценка, междуличностно взаимодействие. Акцентът се поставя върху 

принципите на социалното поведение, себеизявата и социалното сравнение и сигурност. 

Теоретичните обобщения се илюстрират с примери от практиката, за да се подпомогне 

създаването на основни умения за социална и комуникативна компетентност и адекватно 

социално поведение. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

В методическа и логическа последователност студентите получават знания, целта на 

които е:  

 Да разберат същността на социологическия анализ като област на изследване; 

 Да се запознаят с факторите и процесите, определящи и характеризиращи процесите 

на социализация на индивидуално, групово и организационно равнище; 

 Да научат основните детерминанти на социализирането, общуването и защитните 

механизми; 

 Да разберат същността и значението на мотивацията, като основен двигател на 

дейност; 

 Да осмислят значението на съвременните социални, технологически, политически и 

културни промени за съвременната организация на обществото, видовете организирани и 

неорганизирани социални общности.  

Теоретичните постановки и практическата реализация са свързани със социалната сфера 

и сигурност, поставяйки ударение върху просоциалното поведение. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Препоръчителни са предварителни знания за сигурността на социалната организация и 



  

социална психология. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1. Методи на социологическото изследване, общи теоретични постановки, видове методи. 

Етапи на социологическото изследване. 

Тема 2. Подходи при анализа на социалните феномени. Системен подход. 

Тема 3. Социологически понятия, категории и закони. 

Тема 4. Социална структура на обществото.  

Тема 5. Социологически основи на концепцията за сигурност.  

Тема 6. Процесът на социализация. Социализация и сигурност. 

Тема 7. Изходни теоретични позиции при изследване системата за сигурност. Социология на 

сигурността като наука. 

Тема 8. Социални фактори за повишаване сигурността на обществото.  

Тема 9. Социални нагласи: атитюдна организация. 

Тема 10. Социална мотивация и сигурност. 

Тема 11. Конформизъм и социално подчинение. 

Тема 12. Социални, ролеви и междуличностни отношения. 

Тема 13. Психологически детерминанти на асоциирането. 

Тема 14. Общуване и защитни механизми. Основни методи за защита. 

Тема 15. Просоциално поведение. 

Тема 16. Видове социални общности. Видове организирани социални общности. 

Тема 17. Тълпа. Същност и класификация. 

Тема 18. Девиантно поведение и социална сигурност. 

Тема 19. Масови социални явления и сигурност. 

Тема 20. Агресия и агресивно поведение. 

 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

Писмена работа в обем от 5 до 8 стр. по зададена предварително тема със следната 

структура: анотация, увод, теза, заключение и списък на използваните източници по темата. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Курсът завършва с изпит под формата на тест. Изискват се отговори на всички въпроси в 

теста, а не на избрана от студента част. Оставен без отговор въпрос се оценява със „Слаб” и 

силно влияе върху общата оценка.  
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