
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: MAN 3257
2. Наименование на учебната дисциплина: „Мениджмънт и връзки с обществеността на
научни и културни институции"
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първи
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектори: проф. д.ф.н. Боряна Христова, проф. д.ф.н. Искра Арсенова
9. Резултати от обучението:

Целта на курса е да формира у студентите разбирането за  основните проблеми и
тенденции в развитието на  съвременната наука, ролята и мястото на журналистиката в
разпространението на постиженията на науката и техниката, да разкрие спецификата на научната
журналистика.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Познания и умения по теория на връзки с
обществеността, изграждане на имидж, теории на масовата комуникация, журналистически
жанрове и специфичните изразни средства на видовете журналистическа дейност.

12. Съдържание на курса: Курсът е призван да изработи у студентите способност към
научния анализ,  да формира у бъдещите специалисти по връзки с обществеността  системни
теоретични представи  за еволюцията на науката, актуалните проблеми, умения  за грамотно
използване принципите и методите на връзките с обществеността.

Задачи  на курса:
– да запознае със спецификата на науката, журналистиката и връзките с

обществеността като начини на познание;
– да даде представа за еволюцията на науката;
– да разкрие и анализира актуални проблеми на съвременната наука;
– да даде знания за основите на научната журналистика.

В резултат на изучаване на дисциплината студентът трябва да знае:
- Системата от понятия и термини на наукознанието и  научната журналистика;
- основните етапи от развитието на науката;
- най-известните и разпространени научни парадигми, теории и концепции;
- особеностите на формите и съдържанието на научната журналистика.
В резултат на изучаване на дисциплината студентът трябва да умее:
- да се ориентира в научната информация;
- да готви материали в жанра и стила на научната журналистика;
- да анализира и редактира журналистически материал с научна насоченост.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образоватлени

ресурси/ инструменти:
Арсенова, И. Връзките с обществеността в диалога на науката с обществото.Научни
известия, ЮЗУ, 2008,г.4,т.2,с.61-67
Арсенова, И. Взаимодействие между държавата, науката, бизнеса и гражданското общество в
България. Спис.БАН, кн. 5, с.20-32, 2011. ISSN 0007-3989



Арсенова, И. Иновационното развитие на България – път за излизане от кризата. Наука, кн. 1
с-31-39, 2011. ISSN 08613362
Арсенова, И.Научно-техническият потенциал на България  в прехода към устойчиво
развитие на обществото. 2006, Авангард Прима, С., 253 с.
Арсенова, И.
Симеонова, Костадинка- Наука и общество– проблеми на диалога. Наука, 2009, № 1,с. 23-25
Бъдещето на производството  на знания в академичните институции. Съставители:
М.Джейкъб и Т.Хелстрьом. Издател Пи Ар Пойнт, 2003 130 с.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, презентации и
самостоятелна подготовка.
15. Методи за оценка и критерии:
С помощта на технологията на мониторинга ще се следи за системно и последователно
изучаването на теоретичната материя; познанията ще се разширяват чрез проучване на
препоръчвана литература и решаване на казуси от от реалността; В крайната оценка участват
с 30% резултатите от задължително представяни курсови задачи. Студентите имат
възможност да представят курсовите работи по интернет и да внасят подобрения по
препоръка на преподавателя преди явяване на изпит. Изпитът е писмен. Студентите
разработват и защитават реферат по зададена тема от преподавателя.
16. Език на преподаване: български.


