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1. Код: ADM 1051
2. Наименование на учебната дисциплина: Противодействие на корупцията.
Конфликт на интерси.
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи.
5. Година на изучаване: първа-четвърта
6. Семестър: втори-осми
7. Брой кредити: 3.
8. Име на лектори: доц. д-р Костадин Марков, проф. д-р Желка Генова.
9. Резултати от обучението – усвоени знания за корупцията като отклоняващо се

поведение, аналитични умения за разпознаване на корупционни потенциали и
корупционно поведение в публичната администрация, да се формират  компетенции за
прилагане на програми за противодействие на корупционни модели на поведение  в
публичната администрация.

10.Начин на осъществяване: директен.
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: познания в областта на: Социология
и социология на управлението; Психология на управлението; Организационно
поведение; Право.
12. Съдържание на курса: В курса по Противодействие на корупцията се включват
теми и проблеми свързани със запознаването на студентите с битуващата
концептуализация на корупцията като социално явление, съпътстващо
функционирането на установения ред и правила в обществото, като  форма на изява
на отклоняващо се (девиантно) социално поведение; с доминиращите представи за
корупцията като нерегламентирана размяна, търговия с влияние, злоупотреба с
власт. Представени са възможните корупционни потенциали и корупционни модели
на поведение в публичната администрация, както и възможни подходи, практики и
механизми за противодействие.
13. Препоръчителна или адължителна литература:

• България – европейска граница на корупцията. Пловдив, 2007.
• Гълъбов, А., Социология на отклоняващото се поведение, С., 2005.
• Марков,  К.,  Корупцията в администрацията – социално явление. ВСУ Черноризец
• Храбър, 2003.
• Марков, К., Корупция и конфликт на интереси в публичната администрация. С.,

2009.
• Нончев, А. Корупционни практики и превенция на корупцията. С., 2004.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, казуси,
дискусии.
15. Методи за оценка и критерии:
Текуща оценка на изпълнението на поставените семестриални задачи – три писмени
Коментара върху конкретни корупционни практики. Всеки коментар носи на автора

му 10 точки. С формиран потенциал от 30 точки всеки студент може да положи писмен
семестриален изпит по тема от конспекта за подготовка. Основни критерии за
формирането на крайната оценка на писмено разработената тема е систематичното,
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логично и аргументирано представяне на съответния проблем. Крайната оценка  е
по шестобална система. Съответствието й с Европейската система за трансфер на
кредити  е:
Отличен (6) Мн. добър (5) Добър (4) Среден (3) Слаб (2)

A B C D/E FX/F

16. Език на преподаване: български.


