ПМ – специалисти – задочно – випуск 2012
№

преподавател

УЧЕБЕН ПЛАН

дисциплина

семестър

кредити (хорариум)

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
минимум: 64
модул 1: Стратегически анализ (избират се минимум 4 от предложените дисциплини)
минимум от м.1: 16
1
ас. Страхил Петров Делийски
Политически документи
2
4 (0ч.л.+30ч.у.)
2
проф. Николай Йорданов Найденов
Анатомия на корупцията
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
3
д-р Константин Христов Събчев
Религия, държава, общество
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
4
доц. Татяна Иванова Буруджиева
Методи на политологичния анализ
1
4 (30ч.л.+0ч.у.)
5
проф. Татяна Александрова Дронзина
Идентичността в етническите конфликти
1
4 (30ч.л.+0ч.у.)
6
гл.ас. Живко Петров Георгиев
Емпирични изследователски методи
1
4 (0ч.л.+30ч.у.)
7
доц. Антоний Тодоров Тодоров
Методи за прогнозиране
2
4 (0ч.л.+30ч.у.)
модул 2: Стратегическо планиране и управление на кампании (избират се минимум 4 от предложените дисциплини)
минимум от м.2: 16
8
доц. Мария Андонова Пиргова
Организация на предизборни кампании
2
4 (0ч.л.+30ч.у.)
9
доц. Соня Методиева Карабельова
Организационен мениджмънт в политиката
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
10
доц. Антоний Найденов Гълъбов
Предизборни кампании. Електорална социология на българския преход
3
4 (30ч.л.+0ч.у.)
11
доц. Татяна Иванова Буруджиева
Политическият имидж
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
12
гл.ас. Христо Цветанов Монов
Психологически модели и типове
2
4 (0ч.л.+30ч.у.)
13
ас. Страхил Петров Делийски
Политическа реклама
1
4 (0ч.л.+30ч.у.)
14
проф. Георги Матеев Карасимеонов
Европейски партийни системи
1
4 (30ч.л.+0ч.у.)
модул 3: Взимане на решения (избират се минимум 4 от предложените дисциплини)
минимум от м.3: 16
15
гл.ас. Александър Иванов Вълков
Модели на взимане на решения
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
16
проф. Татяна Александрова Дронзина
Интеркултурно посредничество
1
4 (30ч.л.+0ч.у.)
17
доц. Горан Борисов Горанов
Революция и реформа
3
4 (30ч.л.+0ч.у.)
18
д-р Иван Начев Иванов
Как се прави политика
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
19
доц. Мария Андонова Пиргова
Лобизъм и групи за натиск
1
4 (30ч.л.+0ч.у.)
20
доц. Светла Ангелова Страшимирова
Конфликтни ситуации и модели на поведение
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
21
доц. Мария Андонова Пиргова
Технологии на политическите решения
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
модул 4: Комуникационен мениджмънт (избират се минимум 4 от предложените дисциплини)
минимум от м.4: 16
22
доц. Александър Иванов Маринов
Лидерство и политически елити
1
4 (30ч.л.+0ч.у.)
23
д-р Иво Стефанов Инджов
Демокрация и медии
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
24
доц. Иванка Тодорова Мавродиева
Социална компетентност в общуването
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
25
д-р Калоян Емилов Методиев
Ритуализация в политиката
3
4 (15ч.л.+15ч.у.)
26
доц. Александър Любенов Гънгов
Техники на логическата манипулация в публичния дискурс
2
4 (30ч.л.+0ч.у.)
27
проф. Татяна Александрова Дронзина
Подготовка и управление на проекти
1
4 (10ч.л.+20ч.у.)
28
проф. Донка Иванова Александрова
Политически език
3
4 (30ч.л.+0ч.у.)
САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (всеки студент може да избере различни форма на самостоятелна работа в зависимост от броя кредити и своите интереси)
29
курсов проект (1 бр.)
3
4
30
симулативна игра „Международни отношения” (1 бр.)
3
4
31
научна публикация (1 бр.)
1,2,3
4
32
участие в научна конференция (1 бр.)
1,2,3
4
33
посещение на публична лекция (1 бр.)
1,2,3
1
34
учебна практика
3
11
I сесия на защита: м. ЮЛИ 2014 г.
II сесия на защита: м. МАРТ 2015 г.
брой изпити (изискуем минимум 16 бр.):
кредити от изпити (изискуем минимум 64 кр.):
кредити от самостоятелна работа:
общо (изискуем минимум за допускане до защита 75 кр.):
подготовка и защита на магистърска теза:
ОБЩО:

15

Магистърска програма "Политически мениджмънт" за студенти, които имат завършена степен по политология, 4 модула с
избираеми дисциплини и 1 модул с избираеми форми на самостоятелна работа. Студентите задължително избират по минимум 4
дисциплини от модул 1, 2, 3 и 4. От модул „Самостоятелна работа” се избират различни форми в зависимост от набрания брой
кредити и интереси. Изборът на избираеми дисциплини и форми на самостоятелна работа се прави в информационната система
СУСИ. В началото на всеки семестър в срок определен от системата (по време на който опцията "Избор на курсове" от менюто е
активна) всеки студент от личния си акаунт посочва кои избираеми дисциплини и форми на самостоятелна работа избира за
текущия семестър. На базата на тази информация се генерират и изпитните протоколи. В случай че студент положи изпит по
избираема дисциплина, която не е заявил в СУСИ, оценката се признава, след като бъде нанесена в индивидуален протокол, който
се заплаща допълнително.
Набиране на кредити:
• Общо за срока на обучение (3 семестъра): Обучаващите се в тази програма се допускат до защита на магистърска теза, при
условие че са положили минимум 16 избираеми изпита и са набрали минимум 75 кредита от: минимален брой изпити +
самостоятелна работа по избор ИЛИ минимален брой изпити + допълнително положени изпити по избор от учебния план на
програмата + самостоятелна работа по избор ИЛИ минимален брой изпити + допълнително положени изпити по избор от
учебния план на програмата. При желание студентът може да положи повече от 16 изпита в рамките на програмата. Кредити
от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на дисциплина от програма след представяне на
академична справка за завършено образователно ниво. Кредитите за подготовка на магистърска теза се признават след
успешна защита на магистърската теза.

•

По семестри: Натовареността на студентите за един семестър трябва да бъде минимум 30 кредита. Те се набират както
следва - І семестър: от избираеми дисциплини ИЛИ от избираеми дисциплини + самостоятелна работа по избор; ІІ семестър:
от избираеми дисциплини ИЛИ от избираеми дисциплини + самостоятелна работа по избор; ІІІ семестър: от избираеми
дисциплини + самостоятелна работа по избор + защита на магистърска теза ИЛИ от избираеми дисциплини + защита на
магистърска теза ИЛИ от самостоятелна работа по избор + защита на магистърска теза.

Акредитация на дисциплини: признават се оценки по дисциплини, по които е положен изпит в магистърска степен на обучение.

