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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Теория на външната политика – ІІ ч.
2. Код на курса: POL 1110
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите да могат да боравят свободно с
основните теоретични компоненти на двата дяла на външната политика – външнополитическо
решение и дипломация. Особен акцент се поставя върху знанията придобити за водещите
компоненти на българския външнополитически механизъм – парламент, президентска
институция, министерски съвет и министерството на външните работи. Дипломатическото
действие и самата дипломация са втория план на обучение.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): ТВП-І
12. Съдържание на курса: Лекционният курс обхваща теми, които са свързани основно с
двата водещите дяла на теорията на външната политика – външнополитическото решение и
дипломацията. Изключително важни са лекциите, които изясняват генезиса, класификацията и
прогнозирането на външнополитическото решение. Освен това фокусът е поставен и върху
понятието „проблемна ситуация” и „ситуационен анализ”. Теорията и практиката (в българския
вариант) на външнополитическия механизъм също са едни от най-значимите теми в
лекционния курс.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, дискусии.
15. Методи и критерии на оценяване: Провеждане на тестове, писане на курсови работи,
устен изпит. Оценката се формира като общ показател от трите препотвания. Информиране на
студентите от допуснатите грешки на тестовете, общото впечатление от изпълнение на
показателите за написването на курсовата работа и посочване на слабости при даването на
устния отговор.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложима.


