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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Глобални проблеми на съвременността
2. Код на курса: ECO 3210
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Анна Недялкова
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите получават умения да разбират,

възможности да интерпретират и да се ориентират във: Човешкият опит е все по-
глобализиращо се явление, при което хората оказват влияние и биват повлияни от
транснационални и междукултурни взаимодействия. Съществуват много култури и
актьори на глобалната сцена. Бъдещето на човечеството е свързано с околната среда.
Настоящите социални, политически, икономически и екологични реалности могат да
доведат до алтернативно бъдеще. Съществуват много начини, чрез които гражданите
могат да участват и да оказват влияние на световните дела.

10. Начин на преподаване - директно
11. Предварителни изисквания: Студентите, изучаващи дисциплината трябва да са

запознати с основните икономически теории, да са получили базови знания за
принципите на икономическия подход и да умеят да ги прилагат при дефинирането,
анализирането и разрешаването на микро и макроикономически проблеми.

12. Съдържание на курса: Същност на глобализацията. Икономическа глобализация.
Основни актоьори на глобалната икономика. Глобализацията – противоречия,
тенденции, перспективи. Глобални проблеми и противоречия.Демокрафски проблеми в
епохата на глобализация. Глобални енергейни проблеми.

13. Библиография:
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Храбър”, Варна, 2004.
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• Проданов В. Глобалните промени и съдбата на България. С. 1999.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Преподаването по дисциплината
включва лекции, семинарни упражнения и самостоятелна подготовка. Презентация на
лекционния курс, както и допълнителна помощна информация е публикувана в web-site
на ВСУ рубриката “виртуално обучение”.

15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма


