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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1018
2. Наименование на учебната дисциплина: Устойчиво развитие
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора - четвърта
6. Семестър: трети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лекторите: д-р Иванка Банкова, доц.д-р Мария Великова.
9. Резултати от обучението: Студентите да са запознати с теоретичната основа и практическите

насоки за устойчиво развитие на национално, регионално и местно равнище.
10. Начин на осъществяване – директно, дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: придобити знания в областта на икономиката,

социалните дейности, екологията, регионалното развитие, управлението, правото.
12. Съдържание на курса: Същност и принципи на устойчивото развитие (УР). Възникване и

институционализиране. Международни срещи и програми за УР. Политика УР в България.
Императиви и предизвикателства. Измерения на УР – икономически, социални, екологични.
Устойчиво развитие и жизнена среда.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Апостолов, Ал., Разработване на проекти за Устойчиво развитие, Проджекта, ООД, С., 2006.
• Velikova, М. Sustainable development of Bulgarian municipalites: opportunities and challenges in the

context of the Europe 2020 strategy. The 19th NISPAcee Annual Conference ‘Public Administration
in Times of Crisis’, 2011 г.

• Моллов, Б. 2011. Устойчивите градове генерират проспериращи общества. София. В:
Строителство, градът, бр. 9 от 07.03.2011 г.

• Моллов, Б. 2011. Интегриран подход към устойчиво градско развитие, презентация.
Информационен портал Енергетика, Екология, Икономика. http://3e-news.net/ustoychivo-
razvitie/item/building.html .

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: в процеса на обучението се
акцентира предимно на проблемно и тезисно поднасяне на лекционния материал; на прилагане
на активни методи – решаване на казуси, делови игри, разработване на индикатори за
устойчиво развитие (на база конкретна информация) и др.; на индивидуалното или екипно
разработване на курсови проекти, решаване на тестове и други форми за текущ контрол.

15. Методи за оценка и критерии: оценяване по време интерактивните лекции, по предварително
обявени критерии и съобразно екипно и индивидуално изпълнение на поставени теоретични и
практически задачи и активно участие в дискусии; финален писмен изпит – разработване на
тема от предварително зададени задачи за самоподготовка, решаване на тест с открити
въпроси. Студентите имат възможност да се информират за оценките си, както и за мотивите
за оценяване по време на лекциите, по време на консултации, непосредствено след изпита, по
email, по служебен и мобилен телефон, които са достъпни на сайта на университета.

16. Език на преподаване: български
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