
                                   Утвърдил: 

                                                             (ръководител катедра) 

 
Справка за дейността на  

Виржиния Живкова Иванова 
кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент“ по професионално направление  
3.8. Икономика (Световно стопанство и МИО (Международен 

финансов мениджмънт и бизнес)) 
 
Критерии и показатели за  оценка на кандидата:  

 
1. във връзка с учебната дейност:  
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – разработване на лекционни 

курсове, нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в 
практическа среда извън висшето училище или научната организация;  

Разработени са следните лекционни курсове за бакалавърска и магистърска 
степен:  

• Международен финансов мениджмънт - 45 часа; 
• Международен бизнес - 30 часа; 
• Международно движение на капитали - 45 часа; 
• Финансов мениджмънт в международния бизнес - 45 часа; 
• Сливания и поглъщания в международния бизнес - 45 часа; 
• Международен маркетинг - 15 часа; 
• Управление на международни инвестиционни проекти - 15 часа; 
• Фирмен международен бизнес 1 част - 15 часа. 

Курсовете са осигурени с учебно-методически материали за лекции и семинарни 
занятия, както и във Виртуалното обучение на университетския сайт. 

 
б) публикувани учебни материали – ръководства, пособия, сборници и други, 

разработени от кандидата, или издаден в съавторство учебник или публикуван 
електронен учебник;  

• Учебно ръководство по „Международен финансов мениджмънт” ; 
• Монография - Иванова, В., Сливанията и поглъщанията в 

международния бизнес, В., 2012. 
 
в) работа със студенти в научноизследователски и художественотворчески 

проекти 
• подготовка на студенти от специалност „МИО” на ВСУ в публикуването 

на статии в „Алманах на ВСУ”; 
• подготовка на студенти от магистърски и бакалавърски специалности в 

участие в конференции във и извън ВСУ; 
• подготовка и научен ръководител на магистърски тези и дипломни 

работи на студенти; 
 

2. във връзка с научноизследователската дейност:  
а) участие в научноизследователски проекти, участие с доклади в 

международни и национални научни форуми, членство в авторитетна творческа и/или 
професионална организация в съответната научна област;  
 
 



Участие с доклади в национални и международни форуми: 
• Иванова, В., Банковата система в България като член на Европейския съюз – 

развитие и предизвикателства, // „България в Европейския съюз: 2008” – 
конференция на ВСУ „Ч.Храбър”,Варна, 13-14 юни 2008. 

• Иванова, В., Световната финансова криза и влиянието й върху банковите 
сливания и поглъщания, доклад от Втора научна конференция за докторанти „За 
и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза”, 
УНСС, София, 29-30 октомври 2009. 

 
• Иванова, В., Влияние на световната финансова криза върху банковите 

сливания и поглъщания в САЩ, доклад от Първа международна научно-
практическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010” , Технически 
университет, Варна, 16-18.09.2010. 

 
б) научни и научно-приложни разработки; 

• Концепция  за усъвършенстване на аудиторната и извънаудиторна заетост на 
нехабилитирания академичен състав във ВСУ “Черноризец Храбър” - 2008-2009 
г.; 

• Изготвяне на доклад за акредитация на докторска степен по шифър 05.02.10 - „Световно 
стопанство и МИО” - 2006 г.; 

• Участие в изготвяне на рекламни материали за кандидатстудентския прием за 
бакалаври и магистри към катедра „Международна икономика и политика”; 

• Изготвяне на доклад за научноизследователската дейност на катедра „Международна 
икономика и политика”; 

• Изготвяне и анализ на преддипломния стаж на студентите от спец. „Международни 
икономически отношения” редовна и задочна форма на обучение. 
 
в) приложени в практиката резултати от научни изследвания, изобретения и 

рационализации; (със съответните доказателства) 
г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в 

международни издания; публикувани след придобиване на докторска степен.  

СТАТИИ: 

1. Иванова, В., Югоизточна Европа – новият хоризонт пред чуждестранните 
инвеститори. Българските реалности, //Научен алманах на ВСУ,  №12, В., 2005. 
ISSN 1311-9222     

2. Иванова, В., Сливанията и поглъщанията като способ за обединяване на компании 
в национален и международен план,  //Научен алманах на ВСУ, №13, В., 2006. ISSN 
1311-9222 

3. Иванова, В., Основни защитни мерки срещу „враждебни” сливания и поглъщания, 
//Научен алманах на ВСУ, № 15 В., 2007. ISSN 1311-9222 

4. Иванова, В., Интернационализация на банковата дейност и създаването на 
банкови конгломерати, //Научен алманах на ВСУ, № 6 В., 2009. ISSN 1311-9222 

5. Иванова,В., Мотивацията като неразделна част от сливанията и 
поглъщанията,// Известия на Съюза на учените-Варна, № 1/2011. ISSN 1310-6376 

6. Иванова, В., Връзката - регулирането на финансовите пазари и световната 
финансова криза, //Научен алманах на ВСУ, № 9,  В., 2012. ISSN 1311-9222 

7. Иванова,В., Motivation as an integral part of mergers and acquisitions ,// Електронно 
списание-ВСУ, Варна, 2012. ISSN 1313-7514 

 
 

 



СТУДИИ: 

1. Иванова, В., Еволюция на процеса на банкови сливания и поглъщания, // Годишник 
на ВСУ, Том № 16,  В., 2010. ISSN 1310-800 X 

 

ДОКЛАДИ: 

1. Иванова, В., Банковата система в България като член на Европейския съюз – 
развитие и предизвикателства, // „България в Европейския съюз: 2008” – 
конференция на ВСУ „Ч.Храбър”,Варна, 13-14 юни 2008. ISBN 978-954-715-392-9 

2. Иванова, В., Влияние на световната финансова криза върху банковите сливания и 
поглъщания в САЩ, доклад от Първа международна научно-практическа 
конференция „Икономика и мениджмънт 2010” , Технически университет, Варна, 
16-18.09.2010. ISSN 1314-197X 

 

МОНОГРАФИЯ: 

1. Иванова, В., Сливанията и поглъщанията в международния бизнес, В., 2012. ISBN 
978-954-715-520-6 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ: 

1. Иванова, В., Учебно ръководство по международен финансов мениджмънт, В., 
2012. ISBN 978-954-715-521-3 

 

3. във връзка  с резултати от художественотворческата дейност:  
а) участие в проекти, членство в творческа организация, 

художественотворчески изяви, включително творчески изяви на международно признат 
форум;  

б) създаване на произведения на изкуството с национално и международно 
признание 
 

4. други значими постижения (по преценка на кандидата): 
Изпълнявани дейности във Варненски свободен университет: 

• Ръководител на междууниверситетска магистърска програма „Финансов и 
банков мениджмънт и маркетинг”; 

• Експерт по научноизследователската дейност към катедра „Международна 
икономика и политика”; 

• ECTS координатор на междууниверситетски магистърски програми на 
ВСУ; 

• Тютор на специалност „МИО”, редовно и задочно, 4 курс във ВСУ; 
• Научен ръководител на индивидуални учебни планове на студенти от спец. 

„МИО” във ВСУ. 
 

Дата:  17.02.2012                                                             Подпис: 

 

 


