
 

 

Институтът за пазарна икономика, с финансовата подкрепа на Овергаз 

 

УЧРЕДЯВА  
 

КЛУБ на СТУДЕНТИТЕ към ИПИ 
 

Каним всички студенти да се присъединят към нашата инициатива, като 

единственото условие за участие е Вашето желание. 

 

 

МИСИЯТА НА КЛУБА е да осигури форум и средство на студенти, 
интересуващи се от икономика и икономическа философия, да осигури достъп 
до нови знания, различни гледни точки и идеи. 

 

 

ДЕЙНОСТИ НА КЛУБА 

 

 Обучения на студентите от икономистите на ИПИ и външни лектори 

 Провеждане на семинари 

 Редовно обсъждане на текущи икономически теми от България и света 

 Организиране на вътрешен конкурс за есета 

 Прожекции на кратки филмчета (образователни, документални и др.) 

 Участие в събития, организирани от ИПИ 

 

 

КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН? 

 

Просто изпратете e-mail с име, университет, специалност, курс и контакти. 
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За контакти и информация: 

Петър Ганев, ИПИ 

ganev@ime.bg  

02/952 62 66, 952 35 03 

 

 

ПОЛЗИ ЗА СТУДЕНТИТЕ 

 Регулярно провеждане на семинари и лекции с участието на водещи 
български икономисти и елитни чуждестранни лектори; 

 Летен стаж в САЩ - ИПИ има споразумение за сътрудничество с 
“Institute for Humane Studies”, Вашингтон (САЩ) за изпращане до 3 
студенти, препоръчани от ИПИ на стаж през лято 2009.  

 Летен стаж във Франция - ИПИ има споразумение за сътрудничество с 
“Institute for Economic Studies”, Франция за изпращане на 4 студенти на 
летен стаж през 2009.  

 Участие в летни обучения, организирани от международната мрежа 
“Educational Initiative for Central and Eastern Europe” (EICEE) във Виена – 
ИПИ е член на мрежата, чиято основна дейност е да предоставя стотици 
стипендии на успешни студенти, професионалисти и учени за участие в 
събития, които допринасят за повишаване на тяхното образование и 
професионални знания;  

 Придобиване на практически умения в областта на икономическия 
анализ и достъп до разнообразна информация и гледни точки; 

 Стаж в ИПИ и достъп до библиотеката на ИПИ; 

 Възможност за собствени инициативи 

 

 

За ИПИ (www.ime.bg)  

Институт за пазарна икономика е неправителствена организация, регистрирана 
като фондация в частна полза през 1993 година. В последните 15 години ИПИ 
налага дебата за отговорна, прозрачна и ефективна администрация, ниски 
данъци и избор при предоставянето на публични услуги, въвеждане на оценка 
на въздействието на регулациите, опростяване на бизнес средата, реформа на 
пенсионната система и др. 
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