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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Планиране и програмиране на средствата от Европейския съюз
(2014-2020)
2. Код на курса: ADM 3317
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: проф. д-р Павел Павлов и екип
9. Резултати от обучението за дисциплината:  Целта на обучението е да се запознаят студентите
със същността, необходимостта, основните стъпки и изисквания в процеса на планиране. Целта
на учебната дисциплина е да формира знания, разбиране на процеса на програмиране на
структурните фондове,  както и на умения за интерпретация на програмните документи и за
участие в процеси на програмиране.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите, изучаващи дисциплината трябва да са запознати с
институциите на Европейския съюз.
12. Съдържание на курса: Лекционният курс разглежда основни въпроси на планирането на
развитието с акцент върху местното и регионално планиране.  Специално внимание е отделено на
съвременното законодателство и практика на планирането в България и на връзката на местното
и регионалното планиране с програмирането на структурните фондове на ЕС. Лекционният курс
разглежда основните елементи на програмирането в контекста на кохезионната политика на ЕС.
Специално внимание е отделено на изискванията и практиката на координацията в контекста на
програмирането на структурните фондове
13. Библиография:
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  Обучението се основава на
представяне на учебно съдържание в лекционна форма, интегрирано с примери, казуси и задачи
за самостоятелна работа.
15. Методи и критерии за оценяване: разработка на курсова работа.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма


