
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Международни организации и малцинствени проблеми
2. Код на курса: POL 1087
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ист.н. Огняна П. Хрисимова
9. Резултати от обучението за дисциплината: запознаване със спецификата на

националномалцинствения проблем като теория и практики на няколко нива: в
глобален, европейски, регионален и национален план; изработване на умения да
се борави с интердисциплинарна материя, изработване на представа за правата
на другия/те етнос/и; на практически умения по толерантност.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: познаване на демографската структура на

европейския континент, на балканския регион; съпоставяне на практиките на
отделните държави

12. Съдържание на курса: световна и европейска доктрина по закрила на
националните малцинства; проследяване историята на национ-малцинствения
проблем в региона и българската практика по темата

13. Библиография:
Хрисимова О. Хрисимова, О. Предизвикателства на ХХ век: Равноправие в
многообразието (За правата на националните малцинства в контекста на
общите човешки права),  ВСУ “Ч. Храбър”, Варна 2006, 300 стр.
Хрисимова, О. Ролята на Съвета на Европа в изграждането на европейската
доктрина за закрила на правата на националните малцинства и участието на
Република България в този процес –В: Сб. “Изследвания в чест на 80-
годишнината на проф. Кр. Манчев”, С. 2007
Хрисимова, О. Принципите на Рамковата конвенция за защита на
националните малцинства и българската действителност - Сп. “Историческо
бъдеще”,С.2007
Хрисимова, О. Граници, народи, гаранции- Военноисторически сборник, 2009/ 1
Хрисимова, О. Парижката мирна конференция и мирните договори за
покровителство на малцинствата-“Европа: народи и граници”, С. 2010

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал
и организиране на тематични дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: За студентите се предвижда писмена
разработка в края на всеки раздел от дисциплината(защитават основните тези в
нея).Крайната оценка се формира въз основа на резултатите от междинните
разработки, курсова работа в деня на изпита (1/2 от оценката) и от отговорите на
два въпроса в деня на семестриалния изпит.

16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложимо


