
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 3145
2. Наименование на учебната дисциплина: Държавно управление и администрация в

образованието, науката и културата
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектори: проф. д-р Павел Георгиев Павлов, доц. д-р Светла Костадинова

Михалева
9. Резултати от обучението: Придобиване на знания за възможностите, насоките и

инструментите за трансформация на държавното управление и в частност на науката,
образованието и културата в условията на глобализация, членство в ЕС и
информатизация. Овладяване на умения за вземане на решения в условията на цялостна
структурна реформа в условията на членство на България в Европейския съюз

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите, изучаващи дисциплината

трябва да са запознати с институциите на България и Европейския съюз.
12. Съдържание на курса: новата роля на държавата в ерата на промени; основни

предизвикателства пред държавното управление; кризата на традиционната
бюрокрация; необходимост от трансформация на националната административна
система в европейски контекст; съвременни акценти в концепцията „Ново публично
управление”; базови алтернативи за трансформация – същностни характеристики;
ориентири и инструменти за трансформация на държавното управление (науката,
образованието и културата).

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образоватлени
ресурси/ инструменти:

1) Верхейн, Т, Т. Танев и колектив. Въведение в публичната администрация в
сравнителен европейски аспект.  ГАЛ-ИКО, С., 2000.

2) Георгиев, Л. и П. Кацамунска. Сравнителна публична администрация. ИСК при
УНСС, С., 2003.

3) Михалева, С. Усъвършенстване дейността на администрацията чрез реинженеринг на
административните процеси. Научен алманах на ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.

4) Михалева, С. Европейско административно пространство. Трансформация на
административната система. УИ при ВСУ “Ч. Храбър”, 2008.

5) Павлов, П. Държавното управление и администрацията в европейски контекст.
Ориентири за трансформация. УИ при ВСУ “Ч. Храбър”, 2007.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Преподаването по
дисциплината включва лекции, семинарни упражнения, решаване на казуси и
самостоятелна подготовка.

15. Методи за оценка и критерии: текущо оценяване по време интерактивните лекции, по
предварително обявени критерии и съобразно екипно и индивидуално изпълнение на
поставени теоретични и практически задачи и активно участие в дискусии. Дава се



възможност за освобождаване от семестриален изпит; финален писмен изпит –
разработване на тема от предварително зададени задачи за самоподготовка, решаване
на тест с открити въпроси. Студентите имат възможност да се информират за оценките
си, както и за мотивите за оценяване по време на лекциите, по време на консултации,
непосредствено след изпита, по email, по служебен и мобилен телефон, които са
достъпни на сайта на университета.

16. Език на преподаване: български.


