БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ
УТВЪРЖДАВАМ:
ДЕКАН, ДОЦ. Д-Р Ю. ЙОРГОВА

С П И С Ъ К
С ПРИМЕРНИ ТЕМИ И НА УЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

М Е Ж Д У Н АР О Д Н И И К О Н О М И Ч Е С К И
ОТНОШЕНИЯ
ПРОФ. Д-Р МИЛЕН БАЛТОВ
1. Финансиране на проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове
2. Мултикултурен мениджмънт и управление на работната сила в международен
план
3. Иновационната политика в национален и международен план (на равнище
Европейски съюз)
4. Възможности и проблеми пред интернационализацията на бизнеса при малките и
средни предприятия
ДОЦ. Д-Р ЮЛИЯ ЙОРГОВА
1. Анализ и оценка на системата за управление на човешките ресурси в
организация …
2. Анализ и оценка на системата за оценяване на персонала в …
3. Подходи за управление на различните генерации в персонала на организацията.
ДОЦ. Д-Р МАРИЯ НЕЙЧЕВА
1. Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика (за определен времеви
период)
2. Стратегии за навлизане и разширяване на дейността на чужд пазар на
мултинационалните корпорации и банки (на примера на конкретна организация)
3. Рестриктивни бизнес практики на мултинационалните компании
ПРОФ. Д-Р ГАЛИНА КУРТЕВА
1. Избор на стратегическа алтернатива и разработване на стратегия за развитие на
фирма
2. Изследване на конкурентния статус на фирмата
3. Анализ на вътрешнофирмените фактори на конкурентоспособността на фирмата
4. Лидерският стил и реализацията на фирмената стратегия
5. Изграждане на система за оперативен контролинг във фирмата
6. Контролинг на продуктовата структура в ……………….
7. Контролинг на производството в ……………………………..
8. Дизайн на длъжността „контролер” в организацията

ГЕОРГИ МАРИНОВ
1. Анализ на многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. и възможностите за
икономиката на България
2. Анализ на финансовите инструменти на ЕС за периода 2014 -2020 г.
ДОЦ. Д-Р

3. Еврозоната: съвременно състояние и шансовете на България за членство в нея
4. План за инвестиции за Европа (план „Юнкер”) и значението му за българската
икономика.
5. Измеренията на миграционния проблем за ЕС и България
6. Новите измерения на енергийната стратегия на ЕС и позициите на България
7. Договорът за инвестиционно партньорство на Р. България с ЕС и анализ на
изпълнението на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
8. Политическите визии за „скоростите” и „кръговата икономика”: нови шансове за
МСП
ДОЦ. Д-Р ДИАНА СЪБОТИНОВА
1. Международни организации за управление на глобалната икономика (МВФ, СБ,
СТО).
2. Характеристики и исторически форми на икономическата глобализация.
3. Роля на държавата за икономическото развитие и растеж в глобалната
икономика.
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