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ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВИ ПРОЕКТИ ПО ВРЕМЕ НА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

1. Конкурентоспособност и ефективност на българския внос и износ: състояние и тенденции.
2. Формиране на конкурентна стратегия на българския експорт на международни-те пазари
(конкретен пример - отрасъл или фирма).

3. Ефективност на отношенията между България и международните финансово-кредитни
институции.

4. Основни тенденции в международния икономически обмен (по избор на: стоки, услуги или
интелектуална собственост).

5. Участието на България в регионалния енергиен пазар в Югоизточна Европа.
6. Внос-износ на България и страните от Европейския съюз.
7. Внос-износ на България със страните от Далечния изток, Азия и Близкия изток (страна по

избор).
8. Европейската банка за възстановяване и развитие - фактор за развитието на
корпоративного управление на българския бизнес.
9. Стимулиране и защита на чуждите инвестиции в българската икономика: проблеми и
решения.
10. Особености, състояние и тенденции на търговските отношения между Р България и... (по
избор: Индия, Китай, Корея, Китай, Китай, Русия, страните от Персийския залив).
11. Повишаване ефективността на частния бизнес (респ. на малките и средните предприятия)
в сферата на МИО на Р. България.
12. Държавното стимулиране на експортното производство в Р. България.
13. Международната икономическа интеграция и перспективите за усъвършенстване на
интеграционните връзки на Р. България.
14. Синхронизиране на стоковата и географската структура на износа на РБългария:
състояние и тенденции на усъвършенстването.
15. Международният опит при създаването на концесионни форми на производство с
чуждестранен капитал и възможностите му за използване в Р. България.
16. Ефективност на участието на Р. България в интеграционните структури (конкретен пример
- отрасъл или дейност).
17. Ефективност от създаването на предприятия в Р. България с чуждестранно участие
(конкретен пример).
18. Международният опит в създаването на концесионни форми на производство с чужд
капитал и възможности за използването им в страната.
19. Въшпнотърговската политика на страната, насочена към усъвършенстване на стоковата и
географската структура на външнатаполитика (страна/и п о избор).
20. Участие на Р. България в глобалните икономически процеси: проблеми и перспективи.
21. Европейската икономическа интеграция и българската интеграционна стратегия.
22. Интернационализация на стопанството в страните с икономика в преход
(обособен анализ за конкретна страна или сравнителен анализ за група страни).
23. Чуждестранни инвеститори в Р България.
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