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Катедра: „Международна икономика и политика” 
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
1. Наименование на курса: Глобализация и постиндустриално общество 
2. Код на курса: ЕСО 3004 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи,  
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: проф.д.ик.н. Анна Недялкова 
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 
(цели): Лекционният курс има за цел студентите да  получат знания за същността и 
основните характеристики на глобализацията на икономиката във връзка с развитието; 
същността на устойчивото развитие и възможностите за неговото постигане; 
икономическата и социална политика на България в контекста на евроинтеграционните 
и глобализацонни процеси и др. 
10.Начин на преподаване: директно 
11.Предварителни изисквания : Студентите трябва да са запознати с основните 
икономически теории, да са получили базови знания за принципите на икономическия  
подход и да умеят да ги прилагат при дефинирането, анализирането и разрешаването на 
микро и макроикономически проблеми.  
12. Съдържание на курса: Същност, основни характеристики и исторически форми на 
глобализацията; глобализация и устойчиво развитие; глобализационен ефект върху 
икономиката; основни фактори на глобализацията; глобализация, демокрация и 
политика; глобално развитие и глобално моделиране на икономиката; връзката и  
зависимостите между глобализацият, регионализъм и устойчиво развитие. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Преподаването по  
дисциплината включва лекции и самостоятелна подготовка. Презентация на  
лекционния курс, както и допълнителна помощна информация е публикувана в web-site 
на ВСУ рубриката “виртуално обучение” 
15. Методи и критерии на оценяване: 
Мониторингъг е ориентиран към измерване на: 
- Системност и последователност при изучаването на теоретичната материя; 
- Разширяване на познанията чрез проучване на  препоръчвана литература и казуси от 
реалността; 
- Свободно транслиране на знания и умения от една  научна област в друга. 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: няма 


