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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1010
2. Наименование на учебната дисциплина: Медиамениджмънт
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първa - четвъртa
6. Семестър: първи - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Георги Драганов Калагларски
9. Резултати от обучението – усвоени знания, умения, компетенции (цели): –

дефинирани, съгласно представените информационни материали. Студентите
получават добра теоретична подготовда и конкретни практически умения за създаване
на благоприятни контакти с обществени среди чрез комуникация се медиите.

10. Начин на осъществяване : директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите да имат познания по теория на

комуникацията.
12. Съдържание на курса: Обучението се провежда под формата на лекционен курс.

Поднасят се най-новите теоретични постановки и техните практически реализации за
съвременните медийни форми, които се използват в модерното общество.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Филева П., Медии и глобализация, С, 2009 г.
• Калагларски, Г., Медиите и модерният свят, В, 2010 г.
• Петров, М, Америка – социалният тропик, С, 2010 г.
• Стюарт С, Как да общуваме с медиите, С, 2005 г.
• Фидлър Р., Да разберем новите медии, С, 2005 г.
• Сборник, Калагларски Г., Рецепти за успех, С, 2008 г

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекционен курс,
индивидуални консултации.

15. Методи за оценка и критерии: В началото на лекционния курс студентите се
информират за организацията на учебния процес по конкретната дисциплина. На тях
се предлагат възможности за активно участие по време на обучението през семестъра
– участие в конференции и дискусии, разработване на курсови работи и проекти,
написване на статии за подходящи списания и т.н. Личното участие на студентите е от
значение при тяхното оценяване.Студентите разработват курсова работа по тема от
конспекта, в която наред с теоретичните познания представят и анализ на конкретна
ситуация.

16. Език на преподаване: Български


