Уважаеми бъдещи магистри от специалност "Глобален търговски бизнес"!
Дипломирането на студентите завършва с държавен изпит или защита на
магистърска теза. Условието, на което трябва да отговарят желаещите да се дипломират
с магистърска теза, е да имат среден семестриален успех минимален Мн. добър 4,50 за
срока на магистърския курс.
Препоръчително е в заявлението за определяне на тема на магистърската теза да
се посочи и резервно заглавие. Необходимо е да се уточни обекта на изследването (част
от реалния свят, която ще се изследва: стопанска единица, икономически сектор или
подсектор, икономическа дейност и др.), за който ще разработвате магистърската теза.
Можете да се консултирате с вашите преподаватели за желаната от вас тема. Изборът
на тема зависи изцяло от желанията и възможностите на дипломанта, като в негова
помощ могат да бъдат примерните теми за дипломни работи, публикувани в
Методическо ръководство за разработване на дипломна работа по търговия, което е
налично в книжарницата на университета, в заемна служба на библиотеката и онлайн в
издания от 2000 г. и от 2011 г. Линкове към изданията са приложени към указанията.
Прилагаме и списък със защитените през последните години дипломни работи и
магистърски тези, за да се съобразите с тях, тъй като вашата тема не трябва да дублира
тема, писана за същия обект на изследване през последните 2 години (2020 и 2021 г.).
Крайният срок за подаване на заявление за разработване на магистърска теза
за студентите от 5 курс, спец. "Глобален търговски бизнес" ОКС "магистър" е 30
ноември на съответната учебна година. Заявленията (които изтегляте от сайта) се
подават в Методичен кабинет Н-106.
Поради настоящата сложна ситуация може да изпращате подписани заявленията
си за определяне на тема на дипломна работа (които изтегляте от сайта) на имейла на
катедрата iut@ue-varna.bg.
Списък на утвърдените теми и научни ръководители ще бъде обявен на 8
декември в секция Дипломиране.
С пожелания за здраве и успех от името на катедра "Икономика и управление на
търговията и услугите"!

