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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

100

Анотация на учебната дисциплина:
Изследователските проблеми, изискващи приложението на статистически методи, могат да
се обособят в три големи групи:
В първата група попадат тези проблеми, които имат теоретично решение. Наистина, като
правило, теоретичните решения на един и същ проблем са повече от едно и всяко от тях се
основава на различна логика и на различни предположения. Това от своя страна поставя
изискването да се познават всички решения и във всяка конкретна ситуация да се прави
избор.
Във втората група попадат тези проблеми, които нямат теоретично решение, но в своята
практическа дейност изследователите ги свеждат, не съвсем коректно, към аналогични
проблеми, които имат теоретично решение.
В третата група попадат тези проблеми, които нито имат теоретично решение, нито могат
да се сведат до вече решени проблеми.
Целта на настоящият курс е да покаже как от позициите на една малко позната парадигма в
статистиката, наречена бейсовска, може да се даде теоретично решение на всеки
изследователски проблем и в този смисъл трите групи проблеми да се сведат към първата.
Разбира се, тук по-скоро става въпрос за потенциал, понеже е практически невъзможно да
бъдат описани изчерпателно всички проблеми, изискващи приложението на статистически
методи. По тази причина, половината от курса е посветена на теоретично въведение, а в
другата половина са разгледани избрани изследователски проблеми. В теоретичното
въведение са изложени принципите, инструментите и техниките на бейсовската статистика.
Това означава, че в тези теми по необходимост има малко повече математика, но тя е
необходима основа за разбирането на различните приложения. А в този курс ще се
разглеждат приложения, отнасящи се и до трите групи изследователски проблеми:
Към третата група проблеми се отнасят изводите, основани на информация от
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В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
2

Анотация на учебната дисциплина:
непредставителни извадки. Примери за непредставителни извадки напоследък има
достатъчно много – анкетите в Интернет, гласуванията по телефона или чрез SMS за
различни телевизионни предавания (Песен на Евровизия, Тест на нацията, Big Brother, Star
Academy, Музикална ку-ку академия, Великолепната шесторка и т.н., и т.н.).
Към втората група проблеми се отнасят изводите, основани на информация от
представителни извадки, но отнасящи се за няколко взаимно свързани параметъра на
генералната съвкупност. Такъв, например, е проблемът за оценяването на процента на
гласувалите за някоя партия (кандидат), но само сред действителните гласоподаватели.
Към първата група проблеми се отнася определянето на вероятността нова единица да
попадне в конкретна група, формирана по значението на даден признак. Това успешно
може се съчетае с техниката на многомерните групировки и по този начин се получава
лесна за употреба алтернатива на методите, носещи общото наименование „вземане на
решения в условия на риск”.

Предварителни изисквания:
Успешно преминати курсове по „Статистически методи в социологията” – първа и
втора част.

Очаквани резултати:
Умения на студентите в конкретна практическа ситуация да определят априорни
вероятности и извадкови разпределения и на тяхна основа да изчисляват
апостериорни вероятности. На базата на апостериорните вероятности да построяват
доверителни интервали и да правят проверка на хипотези.

Учебно съдържание
№
1
2

3

Тема:
Малко история
Теория на вероятностите. Честотна статистика. Бейсовска
статистика.
Малко математика
Вероятност. Условна вероятност. Теореми за събиране и
умножаване на вероятности. Теорема за пълната вероятност и
теорема на Бейс. Априорни и апостериорни вероятности.
Метод на максималната ентропия. Разпределение, плътност на
разпределение и функция на разпределение.
Статистически изводи и заключения относно относителни
дялове в генералната съвкупност на базата на априорни
вероятности
Безвъзвратен подбор, възвратен подбор, големи генерални
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Тема:

Хорариум

съвкупности.
Статистически изводи и заключения относно важни параметри
на разпределенията (средни аритметични, стандартни
отклонения и т.н.) в генералната съвкупност на базата на
априорни вероятности
Безвъзвратен подбор, възвратен подбор, големи генерални
съвкупности.
Приложения
в
областта
на
социалните
науки
–
непредставителни извадки
Анкети в Интернет. Телевизионни гласувания – „Песен на
Евровизия”, „Вот на доверие”, „Сблъсък”, „Дуел”, „Big Brother”,
„Star Academy”, „Музикална ку-ку академия”, „Тест на нацията” и
т.н. Проблемът за „победителя”. Студентска оценка за
качеството на преподаване.
Статистически изводи и заключения относно относителни
дялове в генералната съвкупност на базата на апостериорни
вероятности
Безвъзвратен подбор, възвратен подбор, големи генерални
съвкупности.
Статистически изводи и заключения относно важни параметри
на разпределенията (средни аритметични, стандартни
отклонения и т.н.) в генералната съвкупност на базата на
апостериорни вероятности
Безвъзвратен подбор, възвратен подбор, големи генерални
съвкупности.
Приложения в областта на социалните науки – представителни
извадки
Предизборни проучвания. Проблемът за процента спрямо
действителните гласове.
Определяне на вероятността нова единица да попадне в
конкретна група, формирана по значенията на един или
няколко признака.
Определяне на вероятността нова единица да попадне в
конкретна група, формирана по значенията на един или
няколко признака при работа с априорни и с апостериорни
вероятности.
Банкови правила за отпускане на кредити. Правила за
определяне на застрахователни премии. Възможности за
приложение в областта на маркетинговите и политическите
изследвания.
Приложение в областта на прогнозирането – доверителни
интервали на екстраполационни прогнози.
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Конспект за изпит
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Въпрос
Оценяване на относителен дял по данни от непредставителна извадка, когато
делът на извадката е крайно число (анкета в Интернет, когато броят на лицата,
посетили съответния сайт, е известен и може да се изчисли каква част от
посетилите сайта са попълнили анкетата).
Оценяване на относителен дял по данни от непредставителна извадка, когато
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Въпрос
делът на извадката е пренебрежимо малък (анкета в Интернет, когато броят на
лицата, посетили съответния сайт, е неизвестен и не може да се изчисли каква
част от посетилите сайта са попълнили анкетата).
Оценяване на средна аритметична по данни от непредставителна извадка,
когато делът на извадката е крайно число (анкета в Интернет, когато броят на
лицата, посетили съответния сайт, е известен и може да се изчисли каква част
от посетилите сайта са попълнили анкетата).
Оценяване на средна аритметична по данни от непредставителна извадка,
когато делът на извадката е пренебрежимо малък (анкета в Интернет, когато
броят на лицата, посетили съответния сайт, е неизвестен и не може да се
изчисли каква част от посетилите сайта са попълнили анкетата).
Определяне на победител в класация по данни от непредставителна извадка,
когато делът на извадката е крайно число (анкета в Интернет, когато броят на
лицата, посетили съответния сайт, е известен и може да се изчисли каква част
от посетилите сайта са попълнили анкетата).
Определяне на победител в класация по данни от непредставителна извадка,
когато делът на извадката е пренебрежимо малък (анкета в Интернет, когато
броят на лицата, посетили съответния сайт, е неизвестен и не може да се
изчисли каква част от посетилите сайта са попълнили анкетата).
Оценяване на относителен дял по данни от непредставителна извадка, когато
генералната съвкупност е малка (студентска оценка на качеството на
преподаване).
Оценяване на средна аритметична по данни от непредставителна извадка,
когато генералната съвкупност е малка (студентска оценка на качеството на
преподаване).
Оценяване на относителен дял по данни от представителна извадка.
Оценяване на относителен дял на избралите конкретна партия (или политик)
само сред действителните гласоподаватели по данни от електорално
изследване.
Вземане на решения в условия на риск.
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