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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код - FIN3261
2. Наименование на учебната дисциплина - Външонтърговски операции
3. Вид - избираем
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението -първа
6. Семестър -1,2,3
7. Брой кредити – 4,5
8. Име на лектора – доц.д-р Виржиния Иванова
9. Резултати от обучението – дисциплината осигурява знания и умения, свързани с

осъществяването на международен бизнес и външнотърговски сделки на
равнище фирма.

10. Начин на осъществяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - студентите трбва

да имат знания по «Основи на управлението»,  «Маркетинг», «Международна
икономика», «Основи на правото» и «Международно търговско право».

12. Съдържание на курса - Основно внимание е отделено на осъществяване на
задграничните продажби, технологията на видовете външнотърговски операции
в различните последователни фази на подготовката, сключването и
изпълнението им. Разглеждат се принципите, сродните и различаващи се
характеристики на международната продажба, посредническите сделки,
реекспортните операции, компенсационните сделки, борсовите и аукционните
операции, както и техните разновидности.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Василева, А. Международен бизнес, УИ Стопанство, С., 2011.
Василева, А. Съвременни форми на международен бизнес, НБМГ, С., 2010.
Каракашева, Л. Международен бизнес, част първа, С., Призма, 2007 г.
Каракашева, Л. Международен бизнес, част втора, С., Призма, 2010 г.
The Future of International Business: A Reader by Michael Czinkota - Jan 31, 2010)
International Business: The Challenge of Global Competition w/ CESIM access card

by Donald Ball, Wendell McCulloch, Michael Geringer, and Michael Minor, 2009
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване – лекции,

презентации, курсов проект, казуси от практиката и др.
15. Методи за оценка и критерии - – разработване на курсов проект – 40%, писмен

изпит тест – 50%, участие по темите и казусите по време на лекции 10%.
16. Език на преподаване – български.

http://www.amazon.com/Future-International-Business-Reader/dp/0415800943/ref=sr_1_622?ie=UTF8&s=books&qid=1247693712&sr=1-622
http://www.amazon.com/International-Business-Challenge-Global-Competition/dp/0077318838/ref=sr_1_97?ie=UTF8&s=books&qid=1247610274&sr=1-97

