
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Информатика и икономика”
Професионално направление: „Икономика”
Специалност: „Международен маркетинг”
Магистърска програма: “Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката
и културата”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 3253
2. Наименование на учебната дисциплина: „Социален мениджмънт и национални
традиции“
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора: доц. д-р Младен Тонев
9. Резултати от обучението: Целта на дисциплината “Социален мениджмънт и национални
традиции” е да изследва и презентира историческата памет и свързаните с нея национални
традиции на българския народ, вплетени в теорията и практиката на социалното управление.
Главната  задача  на така заложената учебна дисциплина е обучаемите да получат
необходимите знания за онези аспекти на социалното управление, които кореспондират с
гаранциите и защитата на националните и европейските традиции и ценности, които следва
да центрират и  направляват развитието на българското общество в процеса на интегриране и
съизмерване с другите европейски страни и народи,  с които споделяме «общия европейски
дом».
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: основи на управлението, макроикономика,
социология.
12. Съдържание на курса: Проблемите на социалния мениджмънт, базиран на националните
и европейски традиции придобиват особена актуалност в контекста на интегриране на
Република България в ЕС и на фона на стремежа за догонване и съизмерване на нашето
общество с достиженията и благоденствието на обществата във водещите страни-членки на
ЕС. В този план в курса се проследяват европейските практики в социалния мениджмънт,
както и националните традиции в България в сферата на социалното управление, съхранени
и предавани от поколение на поколение както в условията на българска така и на
небългарска държавност. Особено внимание се обръща на опозицията «държава-гражданско
общество».
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образоватлени
ресурси/ инструменти:
1. Фриидман, Т. Горещ, плосък и пренаселен. - София: Сиела, 2010.
2. 2010 - Състоянието на планетата. - Преобразяване на културата – От потребителство към
устойчивост. - София: 2010.
3. Брайън, Трейси 100-те абсолютни закона за бизнес-успеха. - София: 2008.
4.. Брайън, Трейси Как да постигаме целите си. - София: 2008.
5. Евтимова А. Невербална комуникация. - София: 2009.
6.Иванов, Д. Лобизмът. Съгласуване на интересите. - София: Парадокс, 2010.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:  лекции и упражнения,
разработване и защита на курсов проект.
15. Методи за оценка и критерии:
Критерии за оценяване: Познаване на основните понятия, категории, автори и концепции
относно социалния мениджмънт и националните традиции – Среден 3.



Познаване на тенденциите и закономерностите на лазвитие на социалния мениджмънт –
Добър 4.
Умение за използване на сравнителен анализ между различните парадигми на социалния
мениджмънт – Много добър 5.
Свободно боравене с лексиката и категориите от сферата на предметно-познавателната
област на социалния мениджмънт и националните традиции и умение да се включват тези,
съждения, оценки и констатации от тази предметна област в собствени речеви  и теоретични
конструкции – Отличен 6.
Не се предвиждат корекции на оценката с есета, предвид факта, че курсовият проект е също
писмена разработка, която предварително е осигурена с време и условия за разработване.
Изключват се възможности за информиране на студентите за мотивите на оценяване предвид
обстоятелството, че критериите за оценяване се обявяват при завършване на лекционния
курс и това дава възможност за адекватна самооценка на обучаемите.
16. Език на преподаване: български.


