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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Икономическа сигурност
2. Код на курса: POL
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл (къса / втори)
5. Година на изучаване: 3
6. Семестър: 7
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова
9. Резултати от обучението за дисциплината: лекционният курс има за цел да

разкрие икономическите процеси на съобщност/ или конфронтации, връзката
между регионалните и европейските събития; да развие аналитично,
съпоставително и политологично мислене.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания:анализ на процесите през ХХ в. ;познаване на

историческите традиции и на съвременната политика и практика на отделните
балкански държави; вземане на правилни решения във времето на
принадлежността им към общоевропейското пространство

12. Съдържание на курса: запознава в съпоставителен пран с основни етапиот
дейността на отделните балк. държави, със спецификата на регионалните
процеси и проблеми ( в исторически и актуален план).

13. Библиография:
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал
и организиране на тематични дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: За студентите се предвижда писмена
разработка в края на всеки раздел от дисциплината.Студентите я представят
самостоятелно, като защитават основните тези в нея. В края на семестъра
представят курсова работа на тема близка до конспекта. Крайната оценка се
формира въз основа на резултатите от междинните разработки, курсовата работа
(1/2 от оценката), както и от отговорите на два въпроса в дуня на симестриалния
изпит.

16. Език на преподаване: български.


