
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: МЕЖДУНАРОДЕН ПУБЛИЧЕН И БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: POL3122
2. Наименование на учебната дисциплина: Европейско политическо

сътрудничество и интеграция
3. Вид: по избор

4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа-четвърта
6. Семестър: втори-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Драгомир Кръстев
9. Резултати от обучението– усвоени знания, умения, компетенции: обучаваните да
усвоят базисните понятия за политическото сътрудничество и интеграцията в Европа
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни и съпътстващи 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. Препоръчителна или задължителна литература:

• 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 дейности за обучение и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал и
организиране на тематични дискусии.
15. Методи за оценка и критерии: 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.


