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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Публичност и информираност при използването на
ЕСИФ в България
2. Код на курса: ADM 3320
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Георги Драганов Калагларски
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите да придобият конкретни
знания и умения за създаване на комуникация с различните структури на обществото,
да прилагат различни техники за постигане на бързи и трайни ефекти на
взаимодействие за осигуряване публичност на ивформацията за използването на
фондовете на ЕСИФ.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания:  Студентите от специалността да имат изградена обща
информационна култура за публичната администрация.  Настоящата дисциплина
обогатява техните знания за взаимодействие както с обществеността,  така и конкретни
целеви групи.
12. Съдържание на курса: Целта на учебната дисциплина е да изгради модерна медийна
култура, която се изразява предимно в различни техники и технологии за
взаимодействие с обществото чрез печата, радиото, телевизията. Съществена е тяхната
подготовка по изграждане и управление на активно и позитивно обществено мнение,
както и за поддържане на персонален и публичен имидж на организациите, които
управляват средствата от ЕСИФ.
13. Библиография:
1) Аргайл М., Хандерсън М., Анатомия на човешките отношения, с, 1989.
2) Ласуел Х., Структура и функции на комуникацията в обществото, кн.
«Комуникацията», С, 1992.
3) Павлов П.,  Калагларски Г., Държавният служител – делови вид и комуникация,  С,
2000.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекционния материал,
курсов проект и др.
15. Методи и критерии за оценяване: Изучаването на дисциплината приключва с
писмен изпит.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма


