
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 3147
2. Наименование на учебната дисциплина: Имиджът на образователни, научни и
културни институции
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучемието: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров
9. Резултати от обучението: Да подготви студентите да анализират вече създадени
имиджи в медиите и да открояват техните елементи, както и да пристъпят към
самостоятелно изработване на персонален и корпоративен имидж по предварително
зададени параметри и при стриктно спазване на ограничителните условия.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Нужни са знания по социология,
политология, съвременна политическа история, медиазнание.
12. Съдържание на курса:
Курсът разглежда процеса на формиране на  персонален и корпоративен имидж в
медиите като се  анализират  носителите на престижа, формите, знаците и проявленията
на престижа в чуждестранните и българските медии,  както и моделирането на
персоналния и инситуционалният образ на политици и институции с различните
проявления на позитивната и негативната  имидж реклама в западноевропейската,
американската и българската журналистика.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образоватлени
ресурси/ инструменти:
1. МИЛКО ПЕТРОВ. Персоналният имидж. Изграждане, Контрол, Рецепция С., 2008.
Издателство Атлантис – медиа..
2. МИЛКО ПЕТРОВ. Америка – социалният тропик. Социум и медии на САЩ от
Пулицър до Мърдок. С., 2012. Издателство Сиела.
3. ЗДРАВКО РАЙКОВ. Корпоративен имидж. С., 2008. Издателство Дармон.
4. ЖАК СЕГЕЛА . Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката
. С., 2007.
5. EDWIN DIAMOND and STEPHEN BATES. THE SPOT. The Rise of Political Advertising

on Television. Cambridge , Mass., 2008.
6. ELISABETH LOSCH.Virtualpolitik. An Electronic History of Government Media-Making…
Cambridge, Mass., 2009.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: мултимедия и адаптиран
към интерактивна рецепция лекционен  курс
15. Методи за оценка и критерии:
Оценяването е въз основа на разработването на една курсова работа по анализ на вече
създаден имидж в медия по избор и на устен/писмен изпит по теоретичната платформа на
практическата дейност по изграждане на имидж. Съотношението е 40% към 60% в полза
на теоретичното разработване на проблематиката като се отчита аргументираност,



приложимост, адаптивност, креативност на прилагането на получените знания с оглед на
бързо променящата се природа на трансмедиалните имиджи.
16. Език на преподаване: български, английски.


