
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 : PCI 1061
2. Наименование на учебната дисциплина: Връзки с обществеността
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора-четвърта
6. Семестър: трети -осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Георги Драганов Калагларски
9. Резултати от обучението: студентите да придобият конкретни знания и

умения за създаване на комуникация с различните структури на
обществото, да прилагат различни техники за постигане на бързи и трайни
ефекти на взаимодействие.

10. Начин на осъщетвяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: студентите от специалността

имат изградена обща информационна култура за публичната
администрация. Настоящата дисциплина обогатява техните знания за
взаимодействие както с обществеността, така и конкретни целеви групи.

12. Съдържание на курса: изграждане и управление на активно и позитивно
обществено мнение, както и за поддържане на персонален и корпоративен
имидж. Целта на учебната дисциплина е да изгради модерна медийна
култура, която се изразява предимно в различни техники и технологии за
взаимодействие с обществото чрез печата, радиото, телевизията.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Калагларски, Г., Медиите и модерният свят, ВСУ, Ун.изд., 2010 г.
Калагларски, Г., Рецепти за успех, С, 2008 г.
Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламата, С, 2008 г.
Петев, Т., Съвременни теории за комуникацията, С, 2007 г.
Петров, М., Америка – социалният тропик, С, 2010 г.
Райков, Здр., Корпоративният гражданин, С, 2010 г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
упражнения, консултации.

15. Методи за оценка и критерии: Писмени и устни изпити: провеждане на
колоквиум с оценка; оценка за активността по време на упражненията;
разработване на групови и индивидуални проекти за кампании;
самостоятелна работа извън аудиторията; основен изпит – подготовка и
защита на реферат, устен изпит.

16. Език на преподаване: български


