
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: POL 3105
2. Наименование на учебната дисциплина: Европейски политики и инициативи в
подкрепа на бизнеса и публичния сектор
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа-четвърта
6. Семестър: втори-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р Магдалена Борисова Иванова
9. Резултати от обучението – след успешно завършване на курса студентите ще познават

областите на политики на Европийския Съюз, основните общи политики на Европийския
Съюз и начините за намиране на актуална информация за тези политики.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: студентите трябва да знаят основното за
инстуциите на Европийския Съюз /ЕС/,да могат свободно до работят в Интернет, да
ползват поне един работен език от европейските официални езици /английски, френски
и/или немски.
12. Съдържание на курса: Курсът включва 11 теми и има теоретико-приложен
характер.Разглеждат се общите и специфични политики на Европейския Съюз,както и
инструментите,институциите и механизмите за прилагането им.

13. Препоръчителна задължителна литература:
http://europa.eu/pol/financ/index_bg.htm;http://europa.eu/pol/av/index_bg.htm;
http://europa.eu/pol/food/index_bg.htm;http://europa.eu/pol/cfsp/index_bg.htm;
http://europa.eu/pol/comm/index_bg.htm ;http://europa.eu/pol/ext/index_bg.htm;
http://europa.eu/pol/singl/index_bg.htm ;http://europa.eu/pol/tax/index_bg.htm;
http://europa.eu/pol/ener/index_bg.htm; http://europa.eu/pol/fraud/index_bg.htm;
http://europa.eu/pol/emu/index_bg.htm; http://europa.eu/pol/reg/index_bg.htm;
http://europa.eu/pol/agr/index_bg.htm; http://europa.eu/pol/trans/index_bg.htm;
http://europa.eu/pol/socio/index_bg.htm; http://europa.eu/pol/hum/index_bg.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_bg.htm;
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=bg и други на www.eufunds.bg
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: присъствени лекции в
аудитория,съпроводени с нарочно подготвени презентации.
15. Методи за оценка и критерии: всеки студент подтотвя курсова работа в обем не повече от
5 страници по избрана от него област на политика на ЕС.Изпитът е тест.До изпит се допускат
студенти подготвили и представили курсова работа преди теста.Курсовата работа може да
бъде предадена в деня на изпита и/или изпратена на електронен адрес
magdalena_ivanova@hotmail.com до 3 дни преди полагане на изпита/теста.Крайната оценка се
формира както следва : 50% от теста и 50% от курсовата работа.
16. Език на преподаване: български.

http://europa.eu/pol/financ/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/av/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/food/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/cfsp/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/comm/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/ext/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/singl/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/tax/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/ener/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/emu/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/reg/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/agr/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/trans/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/socio/index_bg.htm
http://europa.eu/pol/hum/index_bg.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=bg
http://www.eufunds.bg/
mailto:magdalena_ivanova@hotmail.com

