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Статистически методи в социологията: 2-ра част
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Учебна заетост
Аудиторна заетост
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Хорариум

Лекции
Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Реферат
заетост
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
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30
30

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ

90
150
2
3
5

60

90

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно
Изпит

% от оценката

50

50

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът представя извадковите статистически изследвания. В първата част на курса
са разглеждат моделите на представителни и непредставителни извадки. Във
втората част на курса се разглеждат доверителните интервали и проверката на
статистически хипотези. В третата част на курса знанията за проверка на
статистически хипотези се използват при статистическия анализ на връзки между
признаците.

Предварителни изисквания:
Успешно преминат курс по „Статистически методи в социологията” – първа част.

Очаквани резултати:
Студентите да могат да формират представителни извадки.
Студентите да могат да построяват доверителни интервали и да проверяват
статистически хипотези.
Студентите да могат да прилагат статистически тестове за значимост при
изследването на връзки между признаци.

Учебно съдържание
№
1

2

Тема:
Хорариум
Статистическо извадково изучаване
4
Генерална съвкупност и извадка. Параметри и оценки. Грешки.
Условия за представителност на извадката.
Модели на представителни извадки
4
Прост случаен подбор. Систематичен подбор. Райониран
(стратифициран) подбор. Гнездови подбор (едностепенен,
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да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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Тема:
двустепенен, многостепенен).
Модели на непредставителни извадки
Анкета по пощата. Телефонно интервю. Квотна извадка.
Типологична извадка. Метод на отзовалите се.
Статистическо оценяване
Видове оценки. Разпределение на оценките – нормално
разпределение, t-разпределение.
Доверителен интервал на средна аритметична и на относителен
дял
Стандартна и максимална грешка.
Статистическа проверка на хипотези (тестове за значимост)
Основни понятия – нулева и алтернативна хипотеза, грешки от
първи и от втори род, емпирична и теоретична стойност на
критерия, критична област. Правила за вземане на решение.
Параметрични и непараметрични методи за проверка на
хипотези.
Проверка за равенство на средна аритметична и на относителен
дял с дадено число
Проверка за равенство на две средни аритметични и на два
относителни дяла при независими извадки
Проверка за равенство на две средни аритметични и на два
относителни дяла при зависими извадки
Проверка за съгласуваност на емпирично и теоретично
разпределение и на две емпирични разпределения
χ 2 , критерий на Колмогоров-Смирнов. Измерители за
големината на различието – средноквадратична разлика,
нормирано евклидово разстояние.
Нарушаване на условията за приложение на параметричните
методи – решение първо: непараметрични методи за проверка на
хипотези
Сериен тест, критерий на Ман-Уитни, знаков тест, знаковорангов тест (критерий на Уилкоксън).
Нарушаване на условията за приложение на параметричните
методи – решение второ: бейсовски подход
Анализ на връзки между качествен признак фактор и качествен
признак резултат
χ 2 – особености и ограничения. Теоретични честоти.
Анализ на връзки между качествен признак фактор и
количествен признак резултат
Дисперсионен анализ – особености и ограничения.
Анализ на връзки между количествен признак фактор и
количествен признак резултат
Регресионен и корелационен анализ – особености и ограничения.
Доверителни интервали и проверка на хипотези относно
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регресионните и корелационните коефициенти.
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Въпрос
Статистическо извадково изучаване
Генерална съвкупност и извадка. Параметри и оценки. Грешки. Условия за
представителност на извадката.
Модели на представителни извадки
Прост случаен подбор. Систематичен подбор. Райониран (стратифициран)
подбор. Гнездови подбор (едностепенен, двустепенен, многостепенен).
Модели на непредставителни извадки
Анкета по пощата. Телефонно интервю. Квотна извадка.
Типологична извадка. Метод на отзовалите се.
Статистическо оценяване
Видове оценки. Разпределение на оценките – нормално разпределение, tразпределение.
Доверителен интервал на средна аритметична и на относителен дял
Стандартна и максимална грешка.
Статистическа проверка на хипотези (тестове за значимост)
Основни понятия – нулева и алтернативна хипотеза, грешки от първи и от
втори род, емпирична и теоретична стойност на критерия, критична област.
Правила за вземане на решение. Параметрични и непараметрични методи за
проверка на хипотези.
Проверка за равенство на средна аритметична и на относителен дял с дадено
число
Проверка за равенство на две средни аритметични и на два относителни дяла
при независими извадки
Проверка за равенство на две средни аритметични и на два относителни дяла
при зависими извадки
Проверка за съгласуваност на емпирично и теоретично разпределение и на две
емпирични разпределения
χ 2 , критерий на Колмогоров-Смирнов. Измерители за големината на
различието – средноквадратична разлика, нормирано евклидово разстояние.
Нарушаване на условията за приложение на параметричните методи – решение
първо: непараметрични методи за проверка на хипотези
Сериен тест, критерий на Ман-Уитни, знаков тест, знаково-рангов тест
(критерий на Уилкоксън).
Нарушаване на условията за приложение на параметричните методи – решение
второ: бейсовски подход
Анализ на връзки между качествен признак фактор и качествен признак
резултат
χ 2 – особености и ограничения. Теоретични честоти.
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Въпрос
Анализ на връзки между качествен признак фактор и количествен признак
резултат
Дисперсионен анализ – особености и ограничения.
Анализ на връзки между количествен признак фактор и количествен признак
резултат
Регресионен и корелационен анализ – особености и ограничения. Доверителни
интервали и проверка на хипотези относно регресионните и корелационните
коефициенти.
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