
Факултет: ”Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление”
Специалност: „Публична администрация и мениджмънт” – магистърска програма
„Eвропейска администрация и управление на проекти”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Правна и институционална система на Европейския съюз –
политики и механизми

2. Код на курса: ADM 3017
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Живко Драганов
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е да предложи систематизирана

информация за основните институции на Европейския съюз и да анализира ролята и
значението на представителството на груповите интереси и общественото мнение при
изработването на политическите стратегии (policy making) и/или за насоките на промяна
на основните институции и нормативна база на ЕС.

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

с институциите на Европейския съюз.
12. Съдържание на курса: Този курс има за цел да анализира не нормативната система или

програмните и управленски документи, а реалната политика - процесите на взимане на
решения в ЕС и преднамерените и непреднамерени последствия от предприетите
действия. Важен елемент от обучението е запознаването със: /1/систематизирани бази
данни от Евробарометър; /2/ данни за динамиката в структурата и състава на основни
институции на ЕС и анализирането им.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Преподаването по дисциплината
включва лекции, дискусии и самостоятелна подготовка.

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