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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN3391
2. Наименование на курса: Сливания и поглъщания в международния бизнес
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: -2
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц.д-р Виржиния Иванова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвояване на теорията и практиката на
фирмените и банкови, сливания и поглъщания в международната и българска практика.
10. Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат знания в сферата на
международната икономика, международни финансови центрове, банково дело, фирмено
управление, международен бизнес, маркетинг.
12. Съдържание на курса: Основно внимание е отделено на същността и характеристиките
на сделките по сливания и поглъщания, мотивите и ефектите от тези сделки, приложението
на сливанията и поглъщанията в международната и българска практика в отделните
браншове.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси
/ инструменти:
Иванова, В., Сливания и поглъщания в международния бизнес, В., 2012.
Дивайн, М., Успешните сливания:Правилно тълкуване на човешкия фактор, Класика и
Стил, 2003.
Гохан, П., Слияния, поглощения и реструктуризация компаний, превод от английски, М.,
2004.
Игнатишин, Ю., Слияния и поглощения: стратегия, тактика, финансы, СПб., 2005.
Picot, G., Handbook of international mergers and acquisitions. Preparation, implementation and
integration, Palgrave Macmillan, 2002.
Weston, J.F., Sui J.A., B.A. Jonson, Takeovers, restructuring & corporate governance, LosAngeles, Prentice-Hall, third edition, 2001.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване : лекции, презентации, казуси
и курсови работи.
15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит – открити въпроси и курсов проект по
предварително зададени теми. Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се
осъществява чрез следните форми и присъждане на кредити:
• Присъствена форма, вземане на участие и контролна проверка чрез тест (открити
въпроси) върху предадения материал по време на лекционните занятията – 20%;
• Присъствие, дискусии и защита на курсова работа по предварително зададени теми от
титуляри на дисциплината – 10%;
• Оценка на изпитна работа (открити въпроси), проведена през сесията - 70%;
Изпита е писмен (отговор на открити въпроси) по темите от дисциплината. Студентът
получава слаба оценка, ако не отговори на 40% от зададените въпроси (например, 4 от 10
зададени въпроса) и отлична, ако е отговорил на всички зададени въпроси.
16. Език на преподаване: български

