
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Информатика и икономика”
Професионално направление: „Икономика”
Специалност: „Международен маркетинг”
Магистърска програма: “Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката
и културата”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAR 3133

2. Наименование на учебната дисциплина: Европейски, културни и образователни
политики
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Людмила Симеонова Стоянова
9. Резултати от обучението: усвоени знания, умения, компетенции (цели): Ориентиране в
целите, структурата, предмета на дейност и функциите на Европейската комисия  за култура
и образование и нейните поделения, както и с културните и образователни аспекти на
медийната политика на ЕС. Изграждане на  компетенции и  създаване на  умения за
практическа работа с програмите за култура и образование на ЕС
10.Начин на осъществяване:  лекции, семинари, посещения на културни и образователни
институти и организации
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Придобита бакалавърска степен по
икономически или хуманитарни специалности.
12. Съдържание на курса:
Курсът представя правното и административно устройство  и икономическо основи на ЕК за
култура и образование. Открояват се равнопоставената роля на Комисията с правителствата
на държавите-членки при приемането на нови закони и при надзора на програмите на ЕС в
съответните области. Акцентът е върху  политиката, целите, задачите  и възможностите за
практическо прилагане у нас  на идеите и програмите на:

• . Aсоциацията на европейските градове и региони за култура
• Съветът на архитектите в Европа  и Европейския форум за архитектурна политика
• Паневропейската федерация за културно наследство – Europa Nostra;
• Европейския форум на асоциации за културно наследство;
• Европейския форум за изкуствата и културното наследство
• Европейската асоциация на фестивалите (European Festivals Association, EFA);
• Федерация на европейските карнавални градове
• Европейско бюро на библиотеките и асоциациите за информация и документация;
• програмата „Медия 2007”, която подпомага финансирането на европейско кино;
• Европейска мрежа на културно-информационните и изследователските центрове 66;
• Европейска мрежа на обучителни центрове, работещи в областта на

администрирането на културата.
• Европейски комитет за бизнес, изкуство и култура
• Европейска лига на асоциациите на работодатели в областта на изкуството и

културата
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни

ресурси:
13.1. Благоева – Хазърбасанова, Е. Политиките на ЕС в областта на културата и

обрезованието, С., 2012



13.2. Европейски платформи от неправителствени организации в областта на
изкуството и културата (справочник), С., 2012. В:
http://www.osf.bg/downloads/File/Spravochnik_NGO_ART.pdf

13.2. Европейски парламент. Комисия по култура и образование. В:
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cult/home.htmlhttp://audiovisual.europarl.europa.
eu/

13.3. Заседателни документи на Европейската комисия по култура и образование. В:
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/full-list.html

13.4. Програма „Европейски столици на културата“. В: http://www.(CULT/7/10155)
Union action for the 'European Capitals of Culture' for the years 2020 to 2033.

13.5. Програма „Еуропеана“. В: http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: изнасяне на лекционен курс,
семинари с изготвени от студентите тематични презентации, защита  на курсови работи,
посещения на културни и образователни институти във Варна и София.
15. Методи за оценка и критерии: Текущо – с оглед представянето на студентите по време на
аудиторните занятия и качеството на изготвените презентации и курсови работи; писмена
изпитна задача. При отлично представяне на студентите на поставяните по време на
семинарите задачи за предварително подготовка следва освобождаване от полагаемия се
редовен писмен изпит по дисциплината.
16. Език на преподаване: български, английски.
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