
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация, управление и политически науки”
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Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAN 3191
2. Наименование на курса: Персонален имидж на лидери
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Георги Калагларски
9. Резултати от обучението за дисциплината

По време на лекционния курс студентите  получават подготовка в областта на изграждане и
управление на персоналния имидж.. Запознават се с най-новите технологии в сферата на
публичната комуникация, с формите за въздействие върху специфични структури в обществото,
с планирането и реализирането на кампании за изграждане на имидж.Студентите усвояват
знания и умение как да комуникират с обществото чрез медийните платформи и структури, да
изграждат позитивно обществено мнение, да преодоляват конфликтни ситуации, да съхранявмат
имиджа по време на кризисни ситуации. Тяхната култура се обогатява с познания в сферата на
медийната манипулация и елиминиране на негативните последствия в резултат на режисирани
обществени скандали.

10.Начин на преподаване (директно, дистанционно):
обучението се провежда и чрез двете форми – директно и дистационно

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
желателна е предварителна подготовка по теория на публичната комуникация, на социалните
технологии и медийна комуникация. При необходимост се изнасят встъпителни лекции по тези
две теми.

12. Съдържание на курса (анотация)
Същност на социалните комуникациите и изграждане на имидж. Специфични характеристики на
медийната и ПР комуникация при изграждане на имидж. Медийна политика при изграждане на
имидж.
Изграждане на активно и позитивно обществено мнение към лидери в специфични обществени
среди.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Лекции – 5 часа, 6 седмици

15. Методи и критерии на оценяване:
По време на лекциония курс студентите получават информация за конкретните форми за
оценяване. На тях се предлагат възможности за влючване в реални медийни кампании, за
разработване на курсови проекти и реализиране на конкретни редакционни задачи. В края на
обучението студентите представят свой изследователски проект, свързан с конкретна ситуация и
конкретен медиен продукт, разработен от тях и реализиран в конкретна медийна система.

16. Език на преподаване: български


