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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ЕСО 3150
2. Наименование на учебната дисциплина: Глобални проблеми на

съвременността
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Анна Недялкова
9. Резултати от обучението: Студентите получават умения да разбират,

възможности да интерпретират и да се ориентират във: Социалните
аспекти на глобализацията; Връзките и зависимостите между основните
глобални проблеми; Поведението на главните субекти в
глобализационния процес; Механизмите за изграждане на глобано
съзнание.

10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да са

получили базови икономически и управленски дисциплини;
международна икономика, Европейски политики; международни
отношения.

12. Съдържание на курса: Лекционният курс има за цел студентите да
получат знания за: Същността и основните характеристики на
глобализацията на икономиката във връзка с развитието; Ролята на
държавата и нацията в глобализационния процес; Влиянието на
цивилизационно-формационната определеност върху глобализационните
процеси; Същността на устойчивото развитие и възможностите за
неговото постигане; Факторите, оказващи влияние върху развитието и
състоянието на световната система; Същността и тенденциите в
развитието на глобалното управление.

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

1. Недялкова А., Бауман З., Филипов Д., Глобализъм, регионализъм и
антиглобализъм, изд. “Албатрос”, София 2005.

2. Недялкова А., Глобализация на икономиката и развитието, Модул 2 -
Същност на глобализацията, Унив.изд., Варна, 2004.

3. Недялкова А., Глобализация на икономиката и развитието, Модул 3 -
Глобализацията – противоречия, тенденции и перспективи, Унив.изд.,
Варна, 2004.



4. Недялкова А., Глобализация на икономиката и развитието, Модул 4 –
България – глобализацията и европейската интеграция, Унив.изд., Варна,
2004.

5. Недялкова А., Глобализацията – нищо фатално, Унив.изд., Варна, 2002.
6. Стиглиц, Дж., Цената и неравенството, С., 2014
7. Бжежински, Зб., Стратегическата визия. Америка и кризата на

глобалната сила, С., 2012 г.
8. Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България. С., 1999.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: В процеса на
обучението се използват: концептуалното, проблемното и тезисното
поднасяне на лекционния материал; прилагане на интерактивни методи и
съвременни учебно-технически средства.

15. Методи за оценка и критерии:
• Оценяване по време на лекциите и семинарните занятия, 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 и
затворени въпроси.

16. Език на преподаване: български.
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