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АНОТАЦИЯ 

Този курс на обучение е предназначен за студенти от магистърската програма, на които им 

предстои да разработят и защитят дипломна работа. За тази цел те трябва да придобият знания за 

спецификата и типологиите на научноизследователските методи,  да се запознаят с методиката на 

провеждане на изследователската и експерименталната дейност, с изискванията и процедурата за 

подготовка и провеждане на защита на дипломна работа за получаване на образователно-

квалификационна степен “магистър”. 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 дипломната си работа, 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 дисертационен труд; 

 умеят да презентират резултатите от научно-изследователската дейност; 

 умеят да подготвят за публикации резултатите от своите научни изследвания. 

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

 структуриране на дипломна работа; 

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

научното изследване; 

 провеждане на научно изследване;  

 ползване и цитиране на научни източници; 

 справяне с процедурата по подготовката и защитата 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 проект. 

Посочените знания и умения те придобиват и развиват в процеса на обучението си по различни 

дисциплини, предхождощ настоящия курс на обучение. Курсът e с продължителност 15 учебни часа 

и обхваща посочените по-долу теоретични и практически модули. 
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СТАТУТ И СТРУКТУРА 
специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

Стратегически 
комуникации и медия 
мениджмънт 

Задължителна 3     15   15 

Публични комуникации и 
социална психология 

Задължителна 6     30 30  60 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
1. Текущо оценяване в следната форма:  

 задания под формата на съставен текст за  формулиране на ключови елементи от научната 

разработка с ясно формулирана цел, структура, инструкция за разработване, технически 

параметри и начин на представяне. 

2. Критерии за успешно преминат курс на обучение и получаване на оценка: 

 80% посещаемост на присъствените часове по дисциплината; 

 Разработени задания, възложени за изпълнение по време на семестъра след всеки модул; 

 Осъществени две 2 консултации с преподавателя чрез чат или форум в курса за обучение; 

3. Метод на формиране на семестриалната оценка  

Крайната оценка по дисциплината се формира въз основа на всички изпълнени задания по 

дисциплината в посочените срокове. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
Теоретична подготовка 

1. Същност на научното изследване. Научноизследователски метод. Таксономия на 

научноизследователските методи. Особености на изследователския процес. 

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

качествени методи на научно изследване. 

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  

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 

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. 

http://www.kaminata.net/intervyuto-anketata-i-nablyudenieto-sa-osnovni-komunikatsionni-metodi-v-sotsialnoto-izsledvane-t63951.html#p577247


 3 

4. Описване на: 

 Забелязани тенденции; 

 Проведени  проучвания/експерименти; 

 Грешки, които може да са допуснати присъбирането на данни. 

5. 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? 

6. Представяне на резултатите. Избор на форма за представяне на резултатите от изследването 

пред аудитория. Основни компоненти на представянето.  

7. Запознаване с изискванията за разработване на дипломна работа на Центъра по хуманитарни 

науки при Бургаския свободен университет. Цитиране на различни източници на информация. 
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