
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 3135
2. Наименование на учебната дисциплина: "Популяризиране на международно равнище
постиженията на българското образование, наука и култура"
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектори: проф. д-р Людмила Стоянова (в екип с Александър Андреев)
9. Резултати от обучението: Свободно ориентиране в основните правителствени  канали и
тези  на ЕС и на действащите  в страната неправителствени организации и фондации,
осигуряващи популяризирането на международно равнище на постиженията на българското
образование, наука и култура.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания : Завършена бакалавърска степен; изслушан
курс по  по ПИАР и комуникации.
12. Съдържание на курса: Представяне на политиките и потенциала на Комисията за култура
и образование и Комисията за младежта и културата към ЕС, Министерството на културата,
Министерството на външните работи, Министерството на просветата, националните
културни институти, фондациите за наука и култура, БАН, неправителствените организации
и др. за популяризиране на високите национални постижения в областта на просветата,
науката, културата зад граница. Запознаване с ролята на българските медиии, българската
редакция на  Дойче Веле и възможностите на Интернет за подпомагане на същата
национална отговорна  кауза.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образоватлени
ресурси:

Благоева – Хазърбасанова. Политиките  на ЕС в областта на образованието и културата. Е., 2012

Концепция за българските културни институти в чужбина. В: http://mc.government.bg/files

Национален фонд култура. В: http://mc.government.bg/page.php

Фонд „13 века България“: В: http://mc.government.bg/page.php

БАН, направлентие Културно-историческо наследство и национална идентичност В:

http://www.bas.bg/cgi-bin

Комисия за култура и образование към ЕС. В:

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cult/home.html

Комисия  култура, образование и младеж към ЕС.В:

http://ec.europa.eu/policies/culture_education_youth_bg.htm

Дойче Веле В: http://www.dw.de/

в. Култура  В: http://www.kultura.bg/

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекционен курс, дискусии

http://mc.government.bg/files
http://mc.government.bg/page.php
http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0160&n=000002&g=
http://www.bas.bg/cgi-bin
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cult/home.html
http://www.dw.de/
http://www.kultura.bg/


15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка е резултат от тестуването,  представянето
по време на дискусиите,  при защитата на курсова работа и при полагането  на  писмения
изпит.
16. Език на преподаване: Български


