
Факултет: Архитектурен
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Специалност: Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

 Код на курса: FIN3250
 Наименование на учебната дисциплина: Финанси и финансиране в сценичните изкуства
 Вид: избираем
 Цикъл: втори
 Година от обучението: първа
 Семестър: втори
 Брой кредити: 3
 Име на лектора: доц. д-р Мария Димитрова Великова
 Резултати от обучението за дисциплината: - придобиване на необходимия минимум от знания

в сферата на фирмените и публичните финанси, свързани с оценка на фирменото поведение, на
стабилността на фирмата, на възможността тя да генерира печалба, както и с перспективата да
се инвестира в нейното бъдещо развитие и разширяване. Придобиване на умения, необходими
за работа в сложната и динамична финансова среда с цел да се използват пазарните механизми
за привличане на финансови ресурси и да се приемат решения в областта на инвестирането и
финансирането.

 Начин на преподаване: директно
 Предварителни изисквания: „Макроикономика“, „Микроикономика“, „Счетоводство и

контрол“
 Съдържание на курса: Базови концепции и понятия на финансите; Роля на финансовите

институции, пазари, лихвени проценти и тяхното влияние върху дейността на фирмите; Оценка
на инвестиционни алтернативи спрямо риска и възвръщаемостта, която носят; Оценка на
цените на финансовите инструменти; Капиталово бюджетиране на алтернативни проекти;
Оценка на цената на източниците на финансиране, капиталовата структура и финансовия
ливъридж ; Финансови решения на основата на анализ на финансовите отчети на фирмата;
Връзка между печалба и генерирани парични постъпления чрез интерпретиране на отчета на
паричния поток.Бюджети на публичния сектор и оптималното им осигуряване с данъци и
такси.
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 Планирани учебни дейности и методи на преподаване: казуси, изпит под формата на тест с

открити и закрити въпроси
Методи и критерии на оценяване: оценка на тест, проведен през сесията – 60%; тестът се

състои от 10 затворени, 10 отворени въпроса и 10 задачи;
Затворени въпроси – 2 т; Отворени въпроси – 2 т; Задачи – 3 т. Максималният брой точки е 70.

Крайната оценка на теста варира в зависимост от събраните точки както следва:
0 – 30 т. - Слаб 2; 31 – 40 т. - Среден 3; 41 – 50 т. - Добър 4; 51 – 60 т. - Много добър 5;
61 – 70 т. - Отличен 6
 Език на преподаване: български


