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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAR 2025
2. Наименование на учебната дисциплина: Международен маркетинг
2. Вид: приравнителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: приравнителен
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Виржиния Иванова
9. Резултати от обучението: Тази учебна дисциплина осигурява знания и умения за
осъществяване на успешен маркетинг в условията на международната бизнес среда.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: много добри познания по «Основи на
управлението», «Маркетинг», «Международна икономика», «Международен бизнес»
12. Съдържание на курса: Дисциплината „Международен маркетинг” разширява и
обогатява знанията относно същностната характеристика на маркетинга в
специфичните условия на международния пазар, методите, формите и
инструментариума за проникване и ефективно установяване на задграничните пазари.
Особено внимание е отделено на стратегическите маркетинг решения за трайно
настаняване на международните пазари е съвременната бизнес среда.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/ инструменти:
Каракашева, Л. Международен маркетинг, С., Призма, 2007 г.
Боева, Б., А.Василева, Международен маркетинг, Нова звезда, 2010 г.
Портър, E.M., Конкурентна стратегия: Техники за анализ на индустрии и конкуренти,
Класика и стил; 2009;
Котлър, Ф., Д.К.Джайн, С.Месинси, Еволюцията на маркетинга, София, Класика и стил,
2003.
Koтлър, Ф. Котлър за маркетинга – как да създаваме, печелим и управляваме пазарите,
Класика стил, София, 2000.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, презентации,
анализи на практически казуси и др.
15. Методи за оценка и критерии: разработване на практическа курсова работа 80% от
оценката, анализ на практически казус 10 % от оценката, присъствие и вземане на
участие в лекционните занятия 10% от оценката
16. Език на преподаване: български.


