
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра “Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: “Администрация и управление”
Специалност: “Бизнес администрация”
МП “Лидерство в глобална среда”
Образователно-квалификационна степен: “магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN 3220
2. Наименование на курса: Кризата на европейския институционален модел
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на обучение: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Красимир Недялков
9. Резултати от обучението за дисциплината:

курсът има за цел да запознае студентите с европейската административна система и
институционалната уредба на ЕС, както и с кризисните моменти в европейския институционален
модел.

10. Начин на преподаване - директно
11. Предварителни изисквания:

студентите да имат знания за предпоставките и възникването на ЕС; за процесите на
присъединяване и пълноправно членство на Република България в Европейския съюз.

12. Съдържание на курса:
дисциплината разглежда характеристиката и особенностите на институционалната структура,
същностни особенности и основни функции на европейската система от институции и
поддържащата ги администрация.

13. Библиография:
http://www.consilium.europa.eu/policies.aspx?lang=bg- Интернет страница на Съвета на
Европейския Съюз
http://ec.europa.eu/policies/index_bg.htm - Интернет страница на Европейската Комисия за
Европейските политики
http://ec.europa.eu/about/ds_bg.htm - Интернет страница на Генералните Дирекции на
Европейската Комисия
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_bg.htm - Интернет страница на Генерална
Дирекция Регионална Политика на Европейската Комисия
http://www.eufunds.bg/bg/page/6 - Политики и програми на Европейския Съюз
http://www.eufunds.bg/bg/page/130 - Нов програмен период 2014 - 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index - Европа 2020
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 учебни дейности и методи на преподаване:
в процеса на обучението се използват: концептуалното, проблемното и тезисното поднасяне на
лекционния материал; прилагане на активни методи и съвременни учебно-технически средства.
По време на обучението на студентите се възлага индивидуално или екипно разработване на
курсови проекти, решаване на тестове и други форми за текущ контрол.

15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма
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