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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 

1. Код -  ECO 1163 
2. Наименование на учебната дисциплина – Международен бизнес 

3. Вид - задължителна 

4. Цикъл – първи 

5. Година от обучението -трета 

6. Семестър –пети 

7. Брой кредити – 6 

8. Име на лектора – доц.д-р Виржиния Иванова 

9. Резултати от обучението за дисциплината – Учебната дисциплина осигурява 
знания и умения за участие в международен бизнес на равнище фирма; 
1 10.Начин на преподаване:  директно;  
2 11.Предварителни изисквания: много добри познания по «Основи на 

управлението»,  «Маркетинг», «Икономика», «Основи на правото» и 
«Международно търговско право»; 

12. Съдържание на курса: Основно внимание е отделено на осъществяване на 
задграничните продажби, технологията на видовете външнотърговски операции в 
различните последователни фази на подготовката, сключването и изпълнението им. 
Разглеждат се принципите, сродните и различаващи се характеристики на 
международната продажба, посредническите сделки, реекспортните операции, 
компенсационните сделки, борсовите и аукционните операции, както и техните 
разновидности. 
13. Библиография:  
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6. International Business: The Challenge of Global Competition w/ CESIM access card 

by Donald Ball, Wendell McCulloch, Michael Geringer, and Michael Minor, 2009 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции,  презентации, 
семинарни занятия. 
15. Методи и критерии на оценивание: тест, покриващ целия учебен материал; оценяван по 
приложена схема: 41% верни отговори за среден 3,00, респ. през половин единица до отличен 
6,00.Тестовете са със закрити и открити въпроси. Закритите могат да предполагат повече от 1 
верен отговор.Крайната оценка е формира от  50%  резултатите от задължително представяни 
курсови проекти и 50% от теста.  
16. Език на преподаване: български, английски. 
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