ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”

∗

ПРИМЕРНИ НАПРАВЛЕНИЯ ∗
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
СПЕЦИАЛНОСТ “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

НАИМЕНОВАНИЕТО, СЪДЪРЖАНИЕТО И АКЦЕНТИТЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ

РАБОТИ СЕ УТОЧНЯВАТ С НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

1.

Управленски функции структури в държавната и местната администрация (на примера на ….).

2.

Ръководство и лидерство в управлението на публичния сектор.

3.

Организация на ръководния труд в държавните и местните органи на властта (на примера на ….).

4.

Стимулиране и мотивиране на труда в публичните организации.

5.

Обучение, квалификация и атестация на административните и държавните служители (на примера на ….).

6.

Деловите преговори в държавното управление.

7.

Проблеми на трудовите ресурси (на примера на …).

8.

Развитие на пазара на труда (на примера на ….).

9.

Закрила на безработицата и насърчаване на заетостта (на примера на …).

10. Комуникациите в административната дейност.
11. Конфликти в административното управление (на примера на ….).
12. Управление на публичния сектор. Публични блага, публични услуги.
13. Нов публичен мениджмънт.
14. Управление на промените в публичния сектор.
15. Публично-частно партньорство. Аутсорсинг.
16. Европейско административно пространство.
17. Административна реформа.
18. Държавна служба. Държавен служител.
19. Администрация на законодателната, съдебната и изпълнителната власт. Администрация на президента.
20. Развитие на образователната (или данъчна, социална, здравна, еко, митническа) администрация.
21. Администрация на неправителствените организации.
22. Професионализация на публичната администрация.
23. Системи за качество и стандартизация на качеството (на примера на......).
24. Административен капацитет. Административна конвергенция.
25. Административни патологии. Административна корупция.
26. Публичната администрация в информационното общество.
27. Концепцията “Електронно правителство” Обслужване на “едно гише”.
28. Прозрачност в дейността на администрацията.
29. Публични регистри.
30. Класифицирана информация. Достъп на гражданите до лични данни.
31. Държавни политики и стратегии – същност, разработване и реализация.
32. Проектно управление в публичния сектор.
33. Държавно управление и местно самоуправление.
34. Общински стратегии, приоритети и политики на развитие.
.

35. Териториално устройство и устойчиво развитие.
36. Териториалното устройство в регионалната политика и местното самоуправление.
37. Европейски измерения на териториалното устройство и местното самоуправление.
38. Инфраструктура и инфраструктурна политика на местната власт.
39. Регионалният подход в инфраструктурната политика.
40. Екологизация на околната среда.
41. Екоурбанистика (на примера на….).
42. Социалната сфера в местното самоуправление.
43. Управление на общинската собственост.
44. Проблеми на демографското развитие (на примера на….).
45. Социалните грижи в условията на преход.
46. Ефективност на социалните програми в условията на евроинтеграция.
47. Управление на здравното осигуряване.
48. Пенсионна реформа.
49. Същност, цели и функции на съвременната българска държава.
50. Развитие на държавното управление в Р България.
51. Правна основа и правен пазар на политики в Европейския съюз.
52. Правомощия на институциите на Европейския съюз.
53. Административна култура и административна етика.
54. Съвременното гражданско демократично общество: постмодерни идеи и теории, структура и перспективи.
55. Гражданско общество и концепции за граждански контрол над администрацията.
56. Политическа социализация, гражданска компетентност и гражданска култура.
57. Правни гаранции за правата на човека.
58. Защита на гражданските права от институциите в Р България и ЕС. Институцията “Омбудсман”.
59. Взаимодействие на неправителствените организации с административно-държавните структури (на примера
на…).
60. Глобализация, глокализация и администрация.
61. Ефективност на локализационните решения.
62. Финансова и фискална децентрализация. Данъчно облагане – форми, принципи и контрол. Анатомия на данъка и
данъчните приходи.
63. Местна финансова и инвестиционна политика.
64. Местно икономическо развитие.
65. Икономически анализ и вземане на решения. Планиране и контрол на бюджета.
66. Форми на финансиране на местните органи на самоуправление
67. Формиране, отчитане и контрол върху изпълнението на бюджета на общината.
68. Кредитиране и финансиране на бюджетни предприятия.
69. Счетоводна система на бюджетни предприятия.
70. Отчитане на разходите в бюджетните предприятия.

