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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 2035
2. Наименование на учебната дисциплина: Комуникативна култура
3. Вид: задължителнa
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Георги Калагларски
9. Резултати от обучението: Да подготви студентите с основните теоретични постановки и да

създаде навици и умения в сферата на публичното общуване – безнеспротокол и
дипломатически протокол, вербална и невербална комуникация, умения за публични послания.

10. Начин на осъстествяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: познания в сферата на рекламата и ПР.
12. Съдържание на курса:

Курсът има за цел да представи теорията по публична комуникация. Заедно с това да се
създадат конкретни практически умения за прилагането на теорията. Една от основните цели е
студентите да овладеят основните принципи на общуване в публичното пространство. По време
на лекциите и практическите занимания да се оформи индивидуален стил на общуване, който
да бъде съобразен с модерните европейски стандарти.
Резултати от обучението за дисциплината: Да подготви студентите с основните теоретични
постановки и да създаде навици и умения в сферата на публичното общуване – бизнес протокол
и дипломатически протокол, вербална и невербална комуникация, умения за публични
послания.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси/
инструменти:
Библиография (основни заглавия) :
- Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламата, С, 2008 г.
- Петев, Т., Съвременни теории за комуникацията, С, 2007 г.
- Петров, М., Америка – социалният тропик, С, 2010 г.
- Райков, Здр., Корпоративният гражданин, С, 2010 г.
- Калагларски, Г., Рецепти за успех, С, 2008 г.
- Христов, Ч., Убеждаваща комуникация, С, 2009 г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Материалът се излага на лекции,
като се набляга на изясняването на новите понятия и основните приложения, които се
затвърждават на семинарните упражнения.

15. Методи за оценка и критерии: Основна форма за оценяване е изпитът, който се провежда в
рамките на сесията и е под формата на разработване и защита на курсови работи. Студентите
разработват конкретни задания в сферата на комуникативната култура в бизнеса,
политическите системи, държавните институции за управление и неправителствения сектор.
След публично обсъждане пред студентите от магистърската програма се присъждат оценки.

16. Език на преподаване: български.
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