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Професионално направление: „Администрация и управление“
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Образователно-квалификационна степен: “магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: PCI 3039
2. Наименование на учебната дисциплина: Медии и конфликти
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Иво Стамболийски
9. Резултати от обучението: Целите на дисциплината са да се запознаят студентите със същността,

структурата и функциите на конфликта и мястото и ролята на медиите за разрешаването на
конфликтите,  анализ и избор на поведение в конфликтни и рискови ситуации в сферата на
социалните отношения и  бизнеса, чрез прилагане на позходящи  подходи.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: знания по етика, журналистика
12. Съдържание на курса: Курсът е запознаване с основните характеристики на конфликтите и

ролята, мястото и значението на медиите за тяхното разрешаване
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси/

инструменти:
Влайков, С. Социалният конфликт. С., 2004
Галтунг, Й. Разрешаване на конфликти. С., 2005
Вълчев, Р. Конфликтите и организациите на гражданското общество. С., 2002
Конфликти в стратегическото управление /сбор./ Бургас, 2004
Петровски, И. Управлението: конфликти и парадокси. С., 1994
Димитров, Д. Конфликтология. С., 2003
Георгиев, Н. Конфликтът в бизнесорганизацията, Свищов, 2005
Конфликти на интереси в бизнеса. С., 2003
Грант, У. Конфликтът. С., 2000
Стоянова, М. Индустриализационните конфликти в българското общество в преход. С., 2005

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, упражнения, консултации.
15. Методи за оценка и критерии: Контролът и оценяването на знанията и уменията на студентите се

осъществяват на базата на реферат и изпит по учебнотосъдържание, с продължителност един
час.Двете форми са с равностойна тежест при формирането на крайната оценка.Рефаератът е
коментар на конфликт и се оценява постепен на владеене на понятийния апарат и умение да
сесвързва теоретичното съдържание с конкретния случай, задълбоченост, пълнота и
оригиналност на интерпретациите. Изпитът акцентира върху информационната подготвеност на
студентите.

16. Език на преподаване: български.


