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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: POL1012
2. Наименование на учебната дисцилина: Съвременни политически

системи
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа – четвърта
6. Семестър: втори – осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора:доц.д-р Калоян Смилков, доц. д-р Драгомир Кръстев, д-р

Иванка Банкова
9. Резултати от обучението: целта на обучението по „Съвременни

политически системи” е свързана с въвеждане в сферата на
сравнителното изучаване и представяне на политическия живот.
Професионалната подготовка и последващото практическо реализиране
на специалистите по публична администрация изисква познаване на
моделите на демократичните политически режими, които респектират
със своите постижения и възможности за влияние върху съвременното
политическо управление.

10. Начин на осъществяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи 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” и др.

12. Съдържание на курса: в учебния процес 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.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
1. Дюверже М., Полу-президентският режим, С. 1995.
2. Зидентоп Л., Демокрация в Европа, С. 2003.
3. Крик Б., Демокрацията, С. 2008.
4. Пиндър Дж., Европейският съюз, С. 2006.
5. Рот Фр., Изобретяването на Европа, С. 2008.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: в процеса на
обучението се използват: концептуалното, проблемното и тезисното
поднасяне на лекционния материал; прилагане на активни методи и
съвременни учебно-технически средства. По време на обучението на
студентите се възлага индивидуално или екипно разработване на
курсови проекти, решаване на тестове и други форми за текущ контрол.

15. Методи за оценка и критерии: писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български


