
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: Управление и мониторинг на изпълнението на проекти
2. Код на курса: MAN 3478
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: доц. д-р Светла Михалева и екип
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на обучението е студентите да овладеят
специализирани знания и формират умения за дизайн и разработка на проекти в съответствие с
проектния цикъл. След успешно приключване на курса по дисциплината те трябва да умеят също
така да разработват,  представят и защитават проекти.  Очаква се резултатите от практическото
прилагане на знания в дейността на държавните органи и административните звена в нашата
страна да повиши капацитета на държавната администрация за усвояване средствата от
фондовете на ЕС.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите следва да имат познания по администриране на
големи и малки системи; комуникации и работа в екип; Европейски изследвания и  история на
ЕС
12. Съдържание на курса:  Актуалността на дисциплината е обусловена от потребността
държавната администрация да овладее съвременния научен и практически инструментариум за
дизайн и подготовка на проекти на различните управленски равнища в хода на присъединяването
на България към Европейския Съюз и за ефективно усвояване на Структурните фондове през
програмния период 2014-2020 г.  В приложен аспект се представят и анализират методите на
работа по дизайна и подготовката на проекти, както и обхвата,  структурата и съдържанието на
конкретни проекти от т.н.  добра практика в  страните-членки на Европейския съюз.  Специално
внимание е отделено на разработването на логическата рамка в контекста на дизайна на
проектите.
13. Библиография:
1) Европейски програми – справочник.  Второ преработено и допълнено издание,
Информационен център на ЕС, С., 2014.
2) Наръчник за управление на цикъла на проекти на Европейския съюз.
3) Ramboll management, Институт по публична администрация, С. 2016.
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


