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Факултет: „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Специалност: Бизнес администрация и мениджмънт
ОКС: магистър
Магистърска програма: Управление на международни бизнес проекти

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 3020
2. Наименование на курса: Управление на международни инвестиционни проекти
3. Вид на курса: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектор: доц. д-р Виржиния Иванова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции

(цели): Тази учебна дисциплина подготвя студентите  за участие в изпълнението на
национални и международните инвестиционни проекти, подготвяне на тръжна
документация, участие в търг за инвестиционен проект, аукционен търг и др.

10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания – Студентите трябва да са преминали успешно курсовете

по ˝Международен бизнес̋ , ″Маркетинг″, „Международна ико номика”, „Мениджмънт”,
„Предприемачество”, „Основи на правото”.

12. Съдържание на курса: Инвестиционен процес; Търг и видове търгове; Тръжна
процедура; Подготовка на тръжни документи и участие в търг; Аукционен търг;
Обществени поръчки и др.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и семинарни

упражнения използва се мултимедия, анализират се казуси с практическа насоченост.
15. Методи и критерии на оценяване:

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез
следните форми за редовно обучение и присъждане на кредити:

• Присъствена форма, вземане на участие и контролна проверка чрез казуси (решаване
на бизнес задачи) върху предадения материал  по време на лекционните занятията –
20%;

• Присъствие,контролна проверка на знанията чрез казуси (решаване на бизнес задачи) и
защита на курсова работа по предварително зададени теми от титуляри на
дисциплината в семинарните упражнения (за редовно обучение) – 10%;

• Оценка на тест (решаване на бизнес задачи-казуси), проведен през сесията - 70%;
Студентите редовно обучение имат възможност за освобождаване от изпит, ако са

изпълнили горепосочените критерии през семестъра с високи резултати!
16. Език на преподаване: български


