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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1.Код: ECO 1215
2.Наименование на учебната исциплина: Институционална система на ЕС
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 Красимир Недялков
9. Резултати от обучението: да се систематизират знанията за ЕС, неговата структура и
институционална организация; да се характеризира взаимодействието между
институциите на ЕС, както и взимоотношенията им с други институции на държавите-
членки при реализиране на общо европейските политики. Да предложи
систематизирана информация за основните институции на Европейския съюз и да
анализира ролята и значението на политическите партии, представителството на
груповите интереси и общественото мнение при изработването на политически
стратегии (policy making) или за насоките на промяна на основите институции и
нормативна база на ЕС.
10. Начин на осъществяване – директно, дистанционно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: усвоени знания от предходните учебни
дисциплини.
12. Съдържание на курса: дисциплината „Институционална система на ЕС” е избираема
от учебния план на студентите бакалаври от специалност „Публична администрация и
мениджмънт”. Предназначена е да повиши знанията и уменията им за работа с
институциите на ЕС. Този курс има за цел да анализира не нормативната система или
програмните и управленски документи, а реалната политика – процесите на взимане на
решения в ЕС и преднамерените и непреднамерени последствия от предприетите
действия.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Европейско право – Въведение, П.С.Р.Ф. Матисен, изд. Сиела, София, 2007.
• Европейският съюз, Валтер Ван Гервен, изд. ЛИК, София, 2007.
• Политическа система на ЕС, Саймън Хикс, изд. Парадигма, София, 2001.
14. Планирани  дейности за обучение и методи на преподаване: концептуално,
проблемно и тезисно поднасяне на лекционния материал; прилагане на активни методи
и съвременни учебно-технически средства.
15. Методи за оценка и критерии: за всички студенти завършва с писмен изпит.
16. Език на преподаване: български


