
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: Европейско политическо сътрудничество
2. Код на курса: POL 1017
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Драгомир Кръстев, проф. Дюлгерова, д-р Б. Климов;
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,

компетенции: обучаваните да усвоят базисните понятия за политическото
сътрудничество и интеграцията в Европа

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат налични знания по

международно публично право и по-специално зрелия Европейски съюз, както
и категориалния апарат, свързан с неговото функциониране, регулиране, със
задълбочаването на интеграцията и разширяването на нейния странови обхват.

12. Съдържание на курса: запознава с основните понятия, положения и
състояния.

13. Библиография:
Близнашки, Г. Договорът за реформа като опит за излизане от кризата на
Европейския съюз, В: Реформирането на договорната основа на Европейския
съюз като изпитание за гражданите, София 2008 г.
Динков, Д. Вместо конституция ремонт на старата договорна основа на
Европейския съюз, В: Реформирането на договорната основа на Европейския
съюз като изпитание за гражданите, София 2008 г.
Попов, Е. Сто есета за Европа. София 2006.
Понсен, Е. 27 ключа за Договора от Лисабон, София 2008 г.
Семов, А. Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституция на Европа, София
2005 г.

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 контролна
работа по два въпроса в края на всеки раздел от дисциплината. В края на
семестъра трябва да представят курсова работа на тема близка до конспекта.
Финалната форма на оценяване е писмен тест. Крайната оценка се формира въз
основа на резултатите от теста и курсовата работа (1/2 от оценката), както и от
закръглената средна оценка от контролните работи (1/2 от оценката).

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



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: Близък Изток и Централна Азия.
2. Код на курса: POL1001
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите да придобият представа за
политическата, икономическа и социалната обстановка в тези два региона. Да анализират
основните предизвикателства, които се изправят в областта на сигурността в
взривоопасните региони на Близкия Изток и Централна Азия. Акцентът е поставен върху
съвременните събития като „арабската пролет” и турболенциите в Централна Азия
вследствие на съседството на Афганистан и авторитарните политически системи.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
12. Съдържание на курса (анотация): Курсът обхваща темите за водещите държави в
арабския Близък Изток и петте посткомунистически държави от Централна Азия. В него
се прави анализ поотделно за географските особености, природните богатства,
населението, политическите режими, икономиката и военния капацитет на държави като
Саудитска Арабия, Египет, Сирия, Ирак, Казахстан и други. Освен това са анализират и
някои авторитетни международни организации като Лига на арабските държави,
Организацията ислямска солидарност и Съвета за сътрудничество на страните от
Персийския залив.
13. Библиография:

Задължителна литература:
Майер, М, политическа география на Близкият Идток, НБУ, 2010.
Майер, М. Петролът в Близкият Изток, НБУ, 2011.
Кетъруд, К., Кратка история на Близкия Изток. От Аврам до Арафат, Унискорп, 2008.
Корм, Ж. История на Близкия Изток. От древността до наши дни, Рива, 2009.
Пенков, М., На изток от запада, Сиела, 2010.
Луис, Б., Асасините, Изток-Запад, 2009.
Танаскович, Д., Неоосманизмът, Изток-Запад, 2011
Чукова, Р., Централна Азия: Трансформации на идентичността, Изток-Запад, 2008.
Шювен, П., Летол, Р., Пейруз, С., История на съвременна Централна Азия, Рива, 2008.
Чайлдрес, Д., Х., Изгубените градове на Китай, Централна Азия и Индия, Бард, 2009.
Friedman, T., From Beirut to Jerusalem, Hursh, 2011
Fielding, M., Red Zone Baghdad: My war in Iraq, Hursh, 2011.
Montefiore, M., Jerusalem: Biography, Hursh, 2011

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, дискусии.
15. Методи и критерии на оценяване: Провеждане на тестове, писане на курсови
работи, устен изпит. Оценката се формира като общ показател от трите препотвания.
Информиране на студентите от допуснатите грешки на тестовете, общото впечатление от
изпълнение на показателите за написването на курсовата работа и посочване на слабости
при даването на устния отговор.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не e приложима.


