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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Практически упражнения (хоспетиране) 30 

Обща аудиторна заетост 60 

 Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 90 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  Изпит 100% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Основната цел на курса е да развие практическите умения на студентите за работа 

със статистически методи за анализ и тяхното приложение чрез специализирани 

компютърни приложения, които се използват широко в практиката на 

политологичните изследвания, за да стимулира аналитичното и критично мислене 

на студентите. 

Курсът ще запознае студентите с основните, свободно достъпни бази данни в 

интернет, които представляват изключително ценен източник на верифицирана 

информация за широк набор от характеристики на голяма група единици на анализ 

като държави, партии, институции, изборни резултати, обществени нагласи и др. 
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Познаването на тези информационни източници предоставя възможност за 

задълбочено осмисляне на политическите процеси в национален, европейски и 

световен план. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма. 

 

Очаквани резултати: 

Студентите ще придобият основни умения за работа с компютърни програми, 

използвани в анализа на емпирични статистически данни. Успешно завършилите 

курса, ще могат ефективно да представят резултатите от обработката на данни в 

табличен и графичен вид, ще познават основните методи за анализ на данни и 

основните индекси, използвани в политологичните изследвания. Това ще им 

позволи критично да осмислят специализирани научни текстове, включващи анализ 

на данни и ще подобри техните способности за анализ на политическите процеси. 

 

Учебно съдържание 

 

№ Тема: Хорариум 

1. Същност на статистическите методи 

Съвкупности, единици, признаци. Статистиката и другите науки. 

Качествен и количествен анализ. Задачи на статистическия 

анализ – описателни, аналитични и прогностични. Видове 

признаци: дефиниционни и изучавани, качествени и 

количествени. Скали на измерване. 

2+2 

2. Извадкови изследвания 

Генерални съвкупности и извадки. Изводи, базирани на 

извадкови данни – доверителни интервали и проверка на 

хипотези. 

2+2 

3. Методи за събиране и обобщаване на политологични данни 

Информационни ресурси за политическите процеси в интернет. 

Работа с документи. Структурирани и неструктурирани данни. 

Работа с големи масиви от данни. 

4+4 

4. Основни индекси за политическите процеси 

Използване на социално-икономическите индекси за измерване 

на политическите процеси. 

2+2 

5. Построяване на честотни разпределения за описание на 

данни 

Таблично и графично представяне. 

2+2 

6. Обобщаващи числови характеристики на честотните 

разпределения 

Измерители за център, разсейване, асиметрия и ексцес. 

2+2 

7. Методи за анализ на връзки и взаимодействия (Relations and 

Co-relations) 

Хи-квадрат анализ, дисперсионен анализ, регресионен анализ, 

4+4 
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корелационен анализ, рангови корелации. Аналитично и 

графично представяне. 

8. Методи за класифициране на единици (Classifiacation) 

Дискриминантен анализ, логистична регресия, 

класификационни дървета. Аналитично и графично представяне. 

4+4 

9. Методи за сегментиране на единици (Segmentation) 

Нейерархичен клъстерен анализ, йерархичен клъстерен анализ, 

многомерно скалиране. Аналитично и графично представяне. 

4+4 

10. Методи за анализ на динамични редове (Time series) 

Елементарни измерители на динамиката – абсолютни прирасти, 

темпове на растеж и темпове на прираст. Разлагане на 

динамиката на компоненти – трайна тенденция (тренд), 

цикличен компонент, сезонен компонент, случаен компонент. 

Прогнозиране – видове прогнози. Аналитично и графично 

представяне. 

4+4 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Изпитът е под формата на практическо решаване на задачи за обработка и 

анализ на данни със специализиран софтуер. 
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