
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: МЕЖДУНАРОДЕН ПУБЛИЧЕН И БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: POL1013
2. Наименование на учебната дисциплина: Политики и инструменти за трансгранично

сътрудничество
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 Кремена Андонова; доц. д-р Мария Великова;
9. Резултати от обучението: Студентите да придобият знания и умения относно Основни и

конкретни действия за развитие на процесите и формите на трансграничното
сътрудничество (ТСГ); Приоритетни проблеми за решаване от общините или
сдруженията между тях в процеса на ТСГ.

10. Начин на осъществяване директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания – : познания в областта на: икономиката,

местното самоуправление и регионалното развитие, управлението, правото, политиките
на ЕС.

12. Съдържание на курса: Обобщено определение на понятието “ТСГ” Принципи за
осъществяване на трансгранично сътрудничество; Участие на България в
трансграничното сътрудничество – основни области, конкретни действия и инициативи,
институции и документи; Основни компоненти на трансграничното сътрудничество;

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Великова, М., Местно самоуправление и управление, регионализация, Университетско

издателство на ВСУ „Черноризец Храбър”, В.,2008.
• Европейски опит и практики за междуобщинско сътрудничество. ФРМС Консулт, С.,

2011 http://www.mrrb.government.bg/
• Стратегията на ЕС за Дунавския регион и преобразяването на България, МРРБ, 2011,

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=reg_dev&type=75&id=22
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: концептуално, проблемно и

тезисно поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи
15. Методи за оценка и критерии: текущо оценяване по време интерактивните лекции, по

предварително обявени критерии и съобразно екипно и индивидуално изпълнение на
поставени теоретични и практически задачи и активно участие в дискусии. Дава се
възможност за освобождаване от семестриален изпит; финален писмен изпит –
разработване на тема от предварително зададени задачи за самоподготовка, решаване на
тест с открити въпроси. Студентите имат възможност да се информират за оценките си,
както и за мотивите за оценяване по време на лекциите, по време на консултации,
непосредствено след изпита, по email, по служебен и мобилен телефон, които са
достъпни на сайта на университета.

16. Език на преподаване - български
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