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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PCI 1060
2. Наименование на учебната дисциплина: Връзки с обществеността
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвъртa
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: четвърти - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Георги Драганов Калагларски
9. Резултати от обучението: усвоени знания, умения, компетенции (цели): – дефинирани,

съгласно представените информационни материали. Студентите получават
теоретична подготовка и конкретни практически умения в областта на публичната
комуникация и по-конкретно за социалната технология връзки с обществеността и
нейното прилагане в бизнес практиката.

10. Начин на осъществяване (директно, дистанционно): директно, дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: познания в областта на теорията на

комуникацията.
12. Съдържание на курса: Лекционният курс запознава студентите с конкретни модели на

планиране, създаване и управление на социалните комуникации, изграждане на
активно и позитивно обществено мнение, преодоляване на бариерите в
комуникацията, манипулиране на социални структури. Студентите се запознават с
видове системи за взаимодействие с аудиторията, проучване и адаптиране към
конкурентната среда и преодоляване на конкуренти с морално допустими техники.

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

• Стойков Л., Пачева В., ВО и бизнескомуникация, С, 2008 г.
• Калагларски, Г, Медиите и модерният свят, В, 2010 г.
• Сборник,  Калагларски Г., Рецепти за успех, С, 2008 г.
• Райков, Здр., Корпоративният гражданин, С, 2010 г.
• Петров, М, Америка – социалният тропик, С, 2010 г.
• Бондиков, В, Манипулация и изграждане на митове   С, 2011 г
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Дисциплината се

преподава чрез лекционно изложение на учебния материал. Организират се тематични
дискусии, разработват се курсови проекти свързани с  проучване на общественото
мнение в конкретни ситуации и разработване на програми за въздействие.

15. Методи за оценка и критерии: В началото на лекционния курс студентите се
информират за организацията на учебния процес по конкретната дисциплина. На тях
се предлагат възможности за активно участие по време на обучението през семестъра
– участие в конференции и дискусии, разработване на курсови работи и проекти,
написване на статии за подходящи списания и т.н. Личното участие на студентите е от
значение при тяхното оценяване.Разработване на проект или курсова работа, устен
изпит.

16. Език на преподаване: български


