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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: POL 1039
2. Наименование на учебната дисциплина: Политика и публична власт
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф.д.п.н. Горан Горанов, д-р Иванка Банкова
9. Резултати от обучението: Целта по дисциплината „Политика и публична

власт” е да се формират знания за политическото устройство на
държавната власт и на демократичното управление, в рамките на които
функционира публичната администрация.

10. Начин на оъществяване – директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: учебната дисциплина

кореспондира с дисциплини, които изучават обща теория на държавата,
теория на управлението, социология на управлението и конституционно
право.

12. Съдържание на курса: учебната дисциплина „Политика и публична власт
въвежда студентите в тематичния свят на политиката, запознава ги с
идеи и практики на държавното устройство и управление. Проблемите
на публичната власт са представени през призмата на демократичния
политически процес. Лекционният курс е разделен на две части – в
първата се разглеждат политическите и институционални структури на
политическата власт; във втората – се проследяват връзките между
модерната демокрация и институционлно-политическото развитие на
държавното управление.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
1. Владикин, Л.Общо учение за държавата. 1992.
2. Сартори Дж., Теория на демокрацията. Т. 1 и 2. 1992.
3. Близнашки Г., Принципи на парламентарното управление. с., 1998.
4. Политология. Учебник 2003 ( под ред. на Г. Янков).

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: в процеса на
обучението се използват: концептуалното, проблемното и тезисното
поднасяне на лекционния материал; прилагане на активни методи и
съвременни учебно-технически средства. По време на обучението на
студентите се възлага индивидуално или екипно разработване на
курсови проекти, решаване на тестове и други форми за текущ контрол.

15. Методи за оценка и критерии: писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български


