Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА”
Професионално направление: 3.8. ИКОНОМИКА
Специалност: „Международни икономически отношения”
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Международни отношения и външна политика на
България
2. Код на курса: POL 1088
3. Вид на курса: (задължителен, избираем, факултативен)
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: (трета)
6. Семестър: (втори)
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: професор д-р Емил Панушев
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции
(цели): Студентите придобиват основни знания за същността на
международните отношения и прилагането на определени принципи във външната
политика на България. Придобиват се умения да се анализират и оценяват
двустранните отношения със страни от различните региони на света.
10. Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
Знанията се развиват на базата на съчетаване на изучаваното по международни
икономически отношения,европейска икономическа интеграция, международни
организации.
12. Съдържание на курса (анотация) Същност и развитие на международните
отношения, системата на международните отношения. Междудържавни и
недържавни отношения. Външнополитически механизъм на България. Югоизточна
Европа в условията на трансформация. Възможности и подходи за регионално
сътрудничество. Участие на България във външнополитическата стратегия на ЕС.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, курсов проект
15. Методи и критерии на оценяване: Изпитът се полага чрез разработване на
въпроси от конспекта, като студентите трябва да представят познанията си в дадения
тематичен раздел и да защитят курсов проект на тема „Външните отношения на
България със страна извън ЕС”. Разработката трябва да съдържа отговор на
поставените въпроси и списък от използвани литературни източници.
16. Език на преподаване: български, руски, английски,
17. Практика: няма

