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АНОТАЦИЯ 

Този курс на обучение е предназначен за студенти от бакалавърските програми 

„Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Социални дейности и консултиране”, „Психология”, 

които трябва да придобият знания за спецификата и типологиите на научноизследователските 

методи, да се запознаят с методиката на провеждане на изследователска и експериментална 

дейност, с изискванията и процедурата за подготовка и провеждане на защита на дипломна работа 

за получаване на образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. Обучението включва 

теоретична и практическа подготовка. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 Основните цели на курса са студентите да придобият знания и развият умения, които 

да им дадат възможност не само успешно да разработят и защитят своя дипломен проект, но и да 

формират устойчиви компетенции за бъдеща научноизследователска дейност. След успешното 

завършване на този курс студентите трябва да: 

 познават различните методи за провеждане на научни изследвания; 

 владеят методологията на научното изследване;  

 познават процедурата по разработване и защита на дипломна работа; 

 умеят да презентират резултати от научно-изследователска дейност; 

 умеят да подготвят за публикации резултатите от своите научни изследвания. 

Очакваните изходни резултати от обучението са създадени компетенции у студентите за:  

 провеждане на научно изследване;  

 ясно и точно формулиране на теза, хипотези, цели, задачи, обект и предмет на научното 

изследване; 

 ползване и цитиране на научни източници; 

 структуриране на дипломна работа; 

 справяне с процедурата по подготовка и защита на дипломна работа.  

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Курсът предполага студентите да имат знания за същността и функциите на научния 

текст, за особеностите на научния стил, за работа с различни компютърни програми като Word и 

Excel, за събиране и статистическа обработка на данни,  както и умения за разработване на курсов 
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проект. Посочените знания и умения те придобиват и развиват в процеса на обучението си по 

различни дисциплини, предхождащ настоящия курс на обучение. 

 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

Психология Избираема 3 30   30 15   15 

Връзки с обществеността Избираема 3 30   30 15   15 

Журналистика Избираема 3 30   30 15   15 

Социални дейности и 
консултиране 

Избираема 3 30   30 15   15 

Обществени 
комуникации и социална 
психология 

Избираема 3 30   30 15   15 

 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Същност на научното изследване. Научноизследователски метод. Таксономия на 

научноизследователските методи. Особености на изследователския процес. 

Тема 2. Научни изследвания в сферата на комуникациите. Интервю, анкета и наблюдение. 

Количествени и качествени методи на научно изследване. 

Тема 3. Модел за провеждане на научното изследване: 

- Определяне на въпроса на научното изследване 

- Намиране на ресурси/Събиране на информация 

- Формулиране на хипотеза/и 

- Планиране на научното изследване  

Тема 4. Модел за провеждане на научното изследване (продължение): 

- Събиране на данни 

- Организиране и анализиране на данните 

- Интерпретиране на данните и формулиране на заключенията 

- Представяне на резултатите от научното изследване 

Тема 5. Цитирания. Стил, език и форматиране. Защита на дипломна работа 

 
ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 

1. Структуриране на информацията по темата на научното изследване. Основни понятия. 
Създаване на концептуална карта, клъстери от понятия или друга форма за организиране на 
информацията.  

2. План на научното изследване. Ясно, детайлно и разбираемо описание на процедурата. 

3. Анализ на данни. Организиране и обобщаване на събраните данни. Таблици, графики, и 
други начини за представяне на данните. 

- Описване на: 

- Забелязани тенденции; 

- Проведени  проучвания/експерименти; 

- Грешки, които може да сe допуснат при събирането на данни. 

http://www.kaminata.net/intervyuto-anketata-i-nablyudenieto-sa-osnovni-komunikatsionni-metodi-v-sotsialnoto-izsledvane-t63951.html#p577247
http://www.kaminata.net/intervyuto-anketata-i-nablyudenieto-sa-osnovni-komunikatsionni-metodi-v-sotsialnoto-izsledvane-t63951.html#p577247
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4. Заключения. Описване в един-два абзаца на заключенията. Как резултатите се отнасят 
към хипотезата? Какво отражение могат да имат изводите и заключенията върху изследванията в 
конкретната област? 

5. Представяне на резултатите. Избор на форма за представяне на резултатите от 
изследването пред аудитория. Основни компоненти на представянето.  

6. Запознаване с изискванията за разработване на дипломна работа на Центъра по 
хуманитарни науки при Бургаския свобод свободен университет. Цитиране на различни източници 
на информация. 

 

 
 

САМОСТОЯТЕЛНА ЗАДАЧА 

- задания за самостоятелна работа в Moodle: работа с литературни източници, разработване 

и качване на текст по конкретни въпроси; 

- решаване на онлайн задачи. 

 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работа на всеки студент се оценява с Курсова работа и Семестриален изпит - тест. 

 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
1. Еко, У. Как се пише дипломна работа,  Доценду дисиму, 2013. 

2. БДС 17377-96. Библиографско цитиране. Т 62. С., Комитет по стандартизация и метрология, 

1996. 

3. Бижков, Г., Краевски, В. Методология и методи на педагогическите изследвания. СУИ “Св. 

Климент Охридски”. Шесто преработено и допълнено издание., 2007. 

4. Кършакова, Р. Научна комуникация. Поредица “Библиотека на докторанта”. Русе, “ИВОНА” 

ЕООД, 2003. 

5. Митев, К. Защита на интелектуалната собственост. Поредица “Библиотека на докторанта”. Русе, 

“ИВОНА” ЕООД, 2002. 

6. Орлоев, Н. Методология на научните изследвания. Поредица “Библиотека на докторанта”. Русе, 

“ИВОНА” ЕООД, 2002. 

7. Цонев, Р., Даскалов, П. Методи за теоретично изследване (Идентификация на системи). 

Поредица “Библиотека на докторанта”. Русе, “ИВОНА” ЕООД, 2002. 

 

http://www.trud.cc/?cid=38&aid=11878&lng=bg
http://www.trud.cc/?cid=3&cat=501&lng=bg
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1. Методология на научното изследване 

2. Научен метод. Видове методи на научно изследване 

3. Таксономия на научните изследвания.  

4. Обмисляне на идеята за дипломна работа и магистърска теза 

5. Формулиране на тезата 

6. Проблем, решение, цели и задачи 

7. Увод и заключение 

8. Подготовка на предложението за дипломна работа 

9. Писане на дипломна работа 

10. Защита на дипломна работа 
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