
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление“
Специалност: “Бизнес администрация и мениджмънт”
Магистърска програма “Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса”
Образователно-квалификационна степен: “магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: PSY 3143
2. Наименование на учебната дисциплина: Комуникативни стратегии
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектора: проф. д-р Руси Маринов
9. Резултати от обучението: След успешното завършване на курса студентите трябва да познават
основните стратегически концепции и принципи на комуникационната стратегия; да придобият
умения за формулиране на комуникационни стратегии и реализирането им в практиката; да подготвят
и планират комуникационните стратегии на съвременните организации; да анализират комплексни
комуникационни проблеми.
10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Медийна и комуникационна култура, мрежова
грамотност и умения за работа в интерактивна група, успешно решаване на предварителен тест по
комуникации.
12. Съдържание на курса: Курсът е предназначен за студенти от магистърска програма "Реклама и
връзки с обществеността в управление на бизнеса" и разглежда особеностите и елементите на
модерните комуникационни стратегии. Анализира се европейския и международен опит по
стратегически комуникации и как компонентите на информационното общество рефлектират върху
комуникационното поведение на институциите и техните лидери. Изучава се и се прави сравнителен
анализ на Европейския и международен опит по формулиране и реализиране на стратегии.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси/
инструменти:

Комуникации и управление на знание, електронна книга, НБУ,2007г.
Маринов Руси. Стратегически комуникационен мениджмънт, изд.Сиела, 2005г.
Комуникационни стратегии, изд. НБУ, 2004г.
Годишник на Департамент “Масови комуникации, НБУ, 2003-2005г.
Питър Дракър, Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, 1997г.
Самюел Хънтингтън, Сблъсък на цивилизациите. Изд. Обсидиан, 1999г.
Мануел Кастелс, Информационната епоха ,С, 2005г.
Лисабонска стратегия на ЕС за управление на знанието.2003г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции, дискусии, семинари, решаване
на казуси, упражнения –анализ на комуникационни ситуации и сценарии в реално време.
15. Методи за оценка и критерии:
Оценяване в процеса на обучение - Участие в дискусии и решаване на казуси и тестове.
Показатели за формиране на оценката - решаване на тестове(20%); дискусии(20%); курсова
задача(60%); Писмен изпит – разработка на курсови задачи.
16. Език на преподаване: български.


