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Асистент:
Учебна заетост
Аудиторна
заетост

Форма
Лекции
Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна Реферат
заетост
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

Хорариум
60

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ

90
150
2,0
3,0
5,0

№

Формиране на оценката по дисциплината1

60
20

70

% от оценката

В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да
се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
1

1.

Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно

2.
30%
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Изпит
70%
Анотация на учебната дисциплина:
Курсът прави преглед на релевантните политически теории и основните категории
в политиката. В лекционния курс се прави анализ на такива фундаментални
категории, като власт, политика, демокрация, управленски елит, конституция,
политическа система, парламентаризъм, изпълнителна власт, политически партии,
групи за натиск, лобизъм, политическа култура. Всичко това се разглежда на фона
на сравнителния анализ на политическите системи главно в страните от Европа.
Целта е да се формира широка познавателна култура за политиката както и умения
за анализ на съвременния политически процес.

Предварителни изисквания:
Курсът е въвеждащ за студенти първа година и не изисква специализирани
познания.

Очаквани резултати:
Студентите ще бъдат запознати с:
1) Методологията на политическите науки: методологически индивидуализъм,
структурализъм, рационален избор, конструктивизъм;
2) Основни понятия: власт, държава, управление, конституционализъм,
демокрация
3) Основните политически учения от древността до наши дни;
4) Основните политически идеологии;
5) Видове политически режими;
6) Основни политически институции.
Студентите ще придобият и умения да прилагат теоретичните си познания при
анализа на конкретни политически проблеми, като за целта ще се използват
примери от актуалната политика.

Учебно съдържание
№
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15.

16.

Тема:
Методология на политическата наука: методологически
индивидуализъм, структурализъм, рационален избор и
конструктивизъм
Основни политически понятия: политика, власт,
легитимност, държава, конституционализъм
Основни политически учения на античността: Платон и
Аристотел
Основни политически учения на новото време: Хобс, Лок
и Русо
Основни политически учения на IX в.: Мил и Маркс
Съвременни учения: Шмит, Роулз, Дуоркин, Хабермас
Основни политически идеологии: либерализъм,
социализъм,комунизъм, консерватизъм
Основни политически идеологии: национализъм,
фашизъм, популизъм, етатизъм, нови политически
движения
Политически режими: авторитаризъм, тоталитаризъм,
теокрация, демокрация, олигархия
Форми на демокрация: либерална, мажоритарна,
радикална, делиберативна, пряка, демокрация на
участието, наднационална демокрация
Основни институции на демократичната държава:
парламент и парламентаризъм, парламентарна форма на
управление, рационализиран парламентаризъм
Основни институции на демократичната държава:
президентски, полупрезидентски, канцлерски демокрации
Основни институции на демократичната държава:
разделението на властите и съдебната власт;
парламентарен суверенитет и конституционен контрол
Основни институции на демократичната държава: партии,
движения, групи за натиск, медии, структури на
гражданското общество;
Парите и политиката: финансиране на политическия
процес в съвременната държава;
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