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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ЕСО1215
2. Наименование на учебната дисциплина: Институционална система на Европейския съюз
3. Вид на курса: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа - четвърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: първи - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Красимир Александров Недялков
9. Резултати от обучението по дисциплината: Курсът има за цел да запознае студентите с
институционалната система, основните институции на ЕС, етапите и специфичните особености,
при изграждането им. Целите на обучението се определят от членството на България в
Европейския съюз и нуждата да се познават актовете на институциите на съюза, за да се
разбере правната основа и правния израз на политиките в Европейската общност.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да разполагат с
предварителни общотеоретични познания по право, европейска история, да имат знания за
предпоставките и възникването на ЕС, както и по проблемите на световните и европейски
организации.
12. Съдържание на курса (анотация): Съдържанието на курса разглежда еволюцията на
институционалната система на Европейския съюз, основните институции, а също така и
логиката на изграждане и функциониране на институционалната система на Съюза.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти:

Основна литература:
1. Ван Гервен, В., „Европейският съюз: Политическа общност на държави и народи”,

София: Лик, 2007.
2. Коцев, Цв., „Институционалната парадигма: Критичен анализ”, УИ „ВСУ”, Варна,

2007.
3. Недялков, Кр., „ЕС – еволюция на кризата в институциите му”, изд. „Албатрос”, С.,

2012.
4. Недялков, Кр., „Институционалната криза на Европейския съюз – генезис и

съвременни измерения”, УИ „ВСУ”, Варна, 2008.
5. Недялков, Кр., „Институционалната система на Европейския съюз в контекста на

новите реалности”, ВСУ „Ч. Храбър”, Варна, 2009.
6. Пънсфорд, С., „Европейският съюз днес”, изд. „Просвета”, София, 2007.
7. Рот, Фр., „Изобретяването на Европа: От Европа на Жан Моне до Европейския съюз”,

изд. Кралица Маб, София, 2008.
Допълнителна литература:

1. Граутидж, Ч., Д. Петрова, „Как да станем европейски служители?”, УНСС, София,
2007.

2. www.europa.eu
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекционен курс в зала и консултации
15. Методи и критерии на оценяване: Оценяването е въз основа на тест, разработена курсова
задача и участието в занятията. Тежестта на отделните компоненти в общата оценка е както
следва: сумата от точки по курсовата задача – 30%; резултати от писмения изпит – 70%.
16. Език на преподаване: български

http://www.europa.eu/

