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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Международни организации 
 2. Код на курса: ЕСО 1066 
 3. Вид на курса: (задължителен, избираем, факултативен) 
 4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: (трета) 
6. Семестър: (първи, втори) 

 7. Брой кредити: 3 
 8. Име на лектора: професор д-р Емил Панушев 
 9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели): Студентите имат разбиране з принципите на изграждане и 
функциониране на международните организации.  

 10. Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно 
 11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Знанията се развиват на базата на съчетаване на изучаваното по международна 
икономика, правни и обществени дисциплини. 

 12. Съдържание на курса (анотация) Създаване и роля на международните 
организации, международни политически организации. ООН – същност и 
структура. Международни икономически организации и интеграционни общности, 
регионални организации. Международни професионални организации и 
международни неправителствени организации. 

 13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература) 
 Борисов, О. Международно публично право, С., Нова звезда, 2007. 
 Будев, А. Това, което ни прави значими: Интегрално развитие и етика във 

времето на глобализацията, С., Университетско издателство Св. Климент 
Охридски, 2006. 

 България – НАТО: Документална хроника, С., Национален музей на 
бългаската книга и полиграфия. 2006. 

 Скиавоне, Дж., Международни организации, С., Парадигма, 2006. 
 Данаилов, Д., Е.Панушев, Л.Каракашева, Югоизточна Европа във 

външноикономическата стратегия на Европейския съюз, 2009, Унив. изд. 
ВСУ Черноризец Храбър, 78 с. : с табл. и сх.  

 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, курсов проект 
15. Методи и критерии на оценяване: Изпитът се полага чрез разработване на въпроси 
от конспекта, като студентите трябва да представят познанията си в дадения тематичен 
раздел и да защитят презентационен проект на тема „Международна организация”. 
Разработката трябва да съдържа отговор на поставените въпроси и списък от 
използвани литературни източници. 
 16. Език на преподаване: български, руски, английски, 
 17. Практика: няма 
  
 


