
Факултет: Международна икономика и администрация 
Катедра: Международна икономика и политика 
Професионално направление: Икономика 
Специалност: Финанси и счетоводство 
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Политически системи и режими 
2. Код на курса: POL 1119 
3. Вид на курса: избираем 
5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: четвърти 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора:  доц. д-р Калоян Смилков 
9. Резултати от обучението за дисциплината – въвеждане в сферата на сравнителното 
изучаване и представяне на политическия живот. Запознаване с модели на 
демократични политически режими, които респектират със своите постижения и 
възможности за влияние върху съвременното политическо управление. За постигането 
на този познавателен ефект се използва типологията на М. Дюверже. На тази основа се 
създават концептуални и емперични представи за интерпретация на политическата 
система в България и за естеството на политическото развитие на ЕС. 
10.Начин на преподаване:  директно.  
11.Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат основни понятия от 
учебното съдържание по Философия, Политика и публична власт, Основи на правото, 
Конституционно право, Основи на гражданското общество. 
12. Съдържание на курса: Основно внимание е отделено на същността на 
политическата система при парламентарно управление. Разглеждат се политическите 
системи на Англия, САЩ, Холандия, България и други страни. 
13. Библиография:  
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3. Дал Р., Демокрация и нейните критици, С. 2006. 
4. Дюверже М., Полу-президентският режим, С. 1995. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции. 
15. Методи и критерии на оценяване: Метод на оценяване: писмен изпит върху 
тематичното съдържание и защита на курсова работа, свързана с устройството и 
функционирането на съвременната политическа демокрация. 

По време на обучението на студентите се възлага индивидуално или екипно 
разработване на курсови проекти, решаване на тестове и други форми за текущ 
контрол. 
16. Език на преподаване: български; 
17. Практика: няма 
 
 


