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9. Резултати от обучението: Студентите следва да имат разбиране на идеята за

обединена Европа и същността на интеграционните процеси в ЕС. Познаване
на механизмите и регулациите на функциониране на Единния вътрешен пазар
на ЕС, Данъчната и митническата политика на ЕС.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Знанията се развиват на базата на

съчетаване на изучаваното по макроикономика, микроикономика,
международни икономически отношения, международни валутно-финансови
отношения.

12. Съдържание на курса: Идеята за обединена Европа и същността на
интеграционните процеси в ЕС. Познаване на механизмите и регулациите на
функциониране на Единния вътрешен пазар на ЕС, Икономическия и валутен
съюз, данъчната и митническата политика на ЕС.
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проект

15. Методи за оценка и критерии: Изпитът се полага в технологичния институт с
тест, който включва 30 въпроса. Оценките се формират на база верните отговори
по скала – 15 точки – среден 3, 18 точки – добър 4, 21 точки – мн.добър 5, 24 и
повече – отличен 6.
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