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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код - PCI 3003
2. Наименование на учебната дисциплина – Бизнес комуникации
3. Вид - факултативен
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението - първа
6. Семестър – 1,2
7. Брой кредити - 3
8. Име на лектора - доц. д-р Георги Калагларски
9. Резултати от обучението - Студентите изучават и усвояват конкретни техники за

осъществяване на бизнес комуникации както в глобална, така и в локална среда. Чрез
използване на технологията връзки с обществеността те умеят да изграждат и
управляват персоналния и корпоративния имидж. Придобиват се умения за изследване
на общественото мнение и за въздействие в конкретни ситуации. Акцент се поставя и
върху публичното поведение на мениджърския състав при кризисни ситуации.

10. Начин на осъществяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - Познания в сферата на

теорията за масова коммуникация
12. Съдържание на курса - Лекционният курс запознава студентите с конкретни модели на

планиране, създаване и управление на модерни бизнес комуникационни канали.
Съществен момент са системите за взаимодействие с аудиторията, проучване на
конкурентната среда и адаптиране към нея. Проследяват се глобалните и националните
тенденции в развитието на международната и локалната среда, образци от практиката
на публичната комуникация – изграждане на доверие, на позитивно обществено мнение,
персонален и корпоративен имидж., поведение при кризисни ситуации.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
Калагларски, Г, Медиите и модерният свят, В, 2010 г.
Дерменджиева, Г, Онлайн комуникация, С, 2012 г.
Райков, Здр., Креативна комуникация, С, 2010 г.
Петев Т, Теории за комуникациите, С, 2010 г.
Маринов Р., Интерактивни комуникационни технологии, С, 2012 г.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на учебния материал и провеждане на дискуси по
конкретни и предварително обявени теми.. Организират се презентации и
демонстрации, разработват се курсови проекти свързани с конкретни бизнес ситуации.
Анализират се медийни политики на конкретни бизнес структури.

15. Методи за оценка и критерии - - разработване на проект или курсова работа, устен
изпит

16. Език на преподаване - български, руски, английски.


