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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: POL1092
2. Наименование на учебната дисциплина: Сравнителна европейска публична
администрация
3. Вид: по ибор
4. Цикъл: първи
5.Година от обучението: първа-четвърта
6. Семестър: първи-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф.д-р Павел Павлов, доц. д-р  Поля Кацамунска
9. Резултати от обучението:

Дисциплината цели да даде на студентите основни знания 1) за публичната
администрация в международен аспект; в т.ч. за основните модели и схеми на
организацията и институциите на публичната администрация в различни страни; 2) за
основните принципи, концепции, вътрешна логика и тенденции на развитие на
държавното управление и администрациите в страните – обект на изследване.

Основните задачи на обучението по дисциплината са студентите да придобият
умения 1) за анализиране на организационната и функционалната структура на
публичната администрация  в отделни страни; 2) за изграждане на критичен творчески
подход за анализ на институциите и функциите на публичната администрация в
България с оглед на тяхната оценка и усъвършенстване.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания:
Изучаването на опита на други страни е обогатяващ процес за усъвършенстване на

администрацията и непрекъснатото й приспособяване към новите условия и задачи.
Различните държави имат различни решения, а сравнителното изучаване разкрива
многообразието, и едновременно с това, подобието на подходи и структури, които се
използват в отделните страни. Дисциплината разглежда в сравнителен план проблемите
на държавното управление, политико-административните отношения и парадигмалните
промени на моделите на публичната администрация. Това налага студентите да са
изучавали такива дисциплини като Основи на публичната администрация, Държавна
власт и администрация и др

12. Съдържание на курса:
Дисциплината е предназначена за студенти по публична администрация в

образователно-квалификационна степен “бакалавър” Дисциплината разглежда в
сравнителен план проблемите на държавното управление, политико-административните
отношения и парадигмалните промени на моделите на публичната администрация.
Включените теми са структурирани по начин, който дава възможност на студентите да
усвоят теоретичните концепции, подходи и същност на конкретните проблеми, а
практическите упражнения за самоподготовка и посочената допълнителна литература
имат за цел да ги подпомогнат, за да обогатят и разширят своите знания.

В структурно отношение лекционният курс е разделен на три части. В първата част
са включени теми, които разглеждат институциите на държавната власт в сравнителен



план, втората част обхваща теми, свързани с парадигмалните трансформации на
публичната администрация, а в третата част се акцентира на реформите в публичното
управление и публичната администрация в сравнителен контекст.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Основна литература:
1.Босаер, Д., Демке, Кр. Предизвикателствата към морално-етичните норми на поведение в
държавите членки на Европейския съюз, Европейски институт за публична
администрация, Маастрихт, Холандия, 2005
2..Верхайен, Т., и др., Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски
контекст, С., ГАЛ-ИКО, 2000
3.Кацамунска, П., Реформите в публичния мениджмънт в сравнителен контекст – модели и
траектории, Авангард Прима, С., 2009
4. Коларова, Р, Сравнително европейско управление, Мултипринт, С., 2010
5. Къндева, Е., Спиридонова, И., Сравнителна публична администрация – държавно
управление и администрация в други страни, Сиела, С., 2009
6.Найденов, Г,  Кацамунска, П., Сравнителна публична администрация, Учебник за
дистанционно обучение, УНСС, С., 2007
7.Павлов, П., Държавното управление и администрацията в европейски контекст
(Ориентири за трансформация), УИ  на ВСУ „Ч.Храбър”, 2007,
Допълнителна литература:
1. Бюрдо, Ж., Държавата, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2007
2.Павлов, П., С. Михалева, Държавна власт и държавна администрация, (3-то доп. и
прераб.изд.), УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, 2006
3. Шевалие, Ж., Политически институции, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Всички лекциите са подготвени с Power Point презентации. Работата в интернет среда

дава въможност за използването и на други онагледяващи средства и материали,
свързани с изучаването на сравнителна публична администрация.

Всеки студент получава индивидуална задача (разработване на курсова работа).
Задачите се поставят в съответствие с индивидуалните предпочитания и възможности на
студентите. Тя се оценява отделно и има определена тежест при формирането на
крайната оценка по дисциплината.

15. Методи за оценка и критерии:
Крайната оценка включва две оценки с различна тежест – оценка от финалния тест на

студентите и оценка от представената курсова работа. Формулата за образуване на
крайната оценка е следната:

КО = 0,60 ФТ + 0,40 КР
Където

КО = крайна оценка
ФТ = финален тест
КР = курсова работа

Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешно
приключване на обучението е “Среден /3/”.

16. Език на преподаване: български


