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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1050
2. Наименование на учебната дисциплина: Европейски програми и финансови
инициативи на ЕС
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора – четвърта
6. Семестър: трети – осми
7. Брой кредити:3
8. Име на лектора:доц. д-р Магдалена Иванова, проф. д-р Павел Павлов
9. Резултати от обучението – след успешно завършване на курса студентите ще познават

Европейските програми и финансови инициативи на Европийския Съюз, основните им общи
принципи на действие ,както и особеностите на  усвояването им.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи  изисквания: студентите трябва да знаят основното за
политиките и инстуциите на Европийския Съюз /ЕС/,да могат свободно да работят в
Интернет, да ползват поне един работен език от европейските официални езици
/английски, френски и/или немски/.
12. Съдържание на курса: Курсът включва 10 теми и има теоретико-приложен
характер.Разглеждат се общите и специфични принципи на действие на Европейските
програми и инициативи ,както и приликите и различията меду тях .

13. Препоръчителна литература:
http://www.eufunds.bg/bg/page/52 -Европейски програми 2007-2013 Справочник
http://www.hrdc.bg/- Програма за учене през целия живот
http://ec.europa.eu/education/news/index2011_en.htm -Програми за обучение и образование
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/programme-priorities_en.htm Програма
младежта в действие
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/culture-programme-(2007-2013)_en.htm
Програма култура
http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html Програма здравеопазване
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/index.html Програма за потребителите
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 7 -ма Рамкова програма за изследвания и развитие
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cip_portfolio_guarantees/index.htm Програма за
конкурентноспособност и иновации на МСП
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_bg.cfm Специални инструменти
за подпомагане - JEREMIE и JESSICA –фин.инжинеринг , JASPERS и JASMINE- техническа
помощ
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 европейска програма или инициатива.Изпитът е тест.До изпит
се допускат само 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.
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