
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: MAR 3153
2. Наименование на учебната дисциплина: Имиджът на българското образование и
адаптиране към различни реалности
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първи
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектори: проф. д.ф.н. Милко Петров (в екип със Стефан Тафров)
9. Резултати от обучението:

Студентите придобиват реална представа за практиката в професията, както и получават
ценни практически съвети от професионалистите в областта на връзките с обществеността и
маркетинга в областта на международните институции – Европейски съюз, Европейски
парламент, Съвет на Европа, Съвет за сигурност на ООН, Международна организация на
франкофонията и др.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Политология, международни отношения,
персонален и партиен имидж
12. Съдържание на курса: Курсът запознава с основите, правилата и формите на
взаимодействие в структурно определящите световни организации, допринасящи за
световната стабилност, икономически напредък и взаимното разбирателство.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образоватлени
ресурси:

Устав на ООН. Статут на Международния съд. С. 2010

Европейска харта за правата на човека  С. 2011

Решения на Европейския съд за правата на човека С., 2012.

Милко Петров. Америка- социалният тропик. Социум и медии на САЩ от Пулицър до
Мърдок. С., 20011 .
Георги Манолов. Политическият имидж. Пловдив . 2010.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и семинари
15. Методи за оценка и критерии:

Оценяването е въз основа на разработването на една курсова работа по анализ на вече
създаден сэществуващ проблем в международните отношения. Съотношението е 40%
към 60% в полза на теоретичното разработване на проблематиката като се отчита
аргументираност, приложимост, адаптивност с оглед на бързо променящите се
политически реалности.
16. Език на преподаване: български / английски, френски.


