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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FIN 1138
2. Наименование на учебната дисциплина: Финансови и борсови пазари
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: четвърти - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
9. Резултати от обучението: усвояване на знания за финансовото посредничество и

изграждане на анализаторските способности на студентите в областта на механизми и
инструменти на функционирането на финансовите пазари и теорията на инвестициите.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Предварителни знания по микро- и

макроикономика, финанси и управление.
12. Съдържание на курса: Дисциплината изучава спецификата на функциониране на

финансовите пазари и теорията за инвестиране. Чрез анализа на структурата на финансовия пазар
се усвояват знания и умения за прилагане на финансовите инструменти на конкретните сегменти
на финансовия пазар и се изучават начини и подходи на капиталозаемане и капитанабиране на
основа на теорията на инвестирането.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

• Хубенова-Делисивкова, Т., “Финансови пазари и инвестиции – теории и регулативни
практики”, изд. Летера, 2011.

• Капиталовият пазар в България, кол.монография, Царевски, В., Т.Хубенова-Делисивкова,
В.Иванова, Р.Къновски, Мл.Тонев, Енив.издателство на ВСУ, 2008.

• Орешарски, пл., Инвестиции и инвестиране, Изд.Тракия, 2010.
• Петранов, С., Инвестиции, Унив.издателство СУ, С. 2009.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Обучението се
осъществява чрез съчетаването на лекциите от представената програма с предварителна
подготовка на студентите по зададени теми за занятия и дискусии. При обучението се използват
се слайдове, ППП, он-лайн източници/видеоконферентни, предоставяни от преподавателя на
материален и електронен носител специализирани доклади и литературни източници, както и
аналитична интерпретация на конкретни случаи от стопанската практика по проблемите на
финансовите и борсови пазари. Конвенционалните форми на консултация ще бъдат прилагани в
рамките на семестъра с цел подпомагане на самостоятелната подготовка на студентите.
Студентите правят самостоятелен избор от представения им списък от примерни теми за
разработване на курсови работи и решаване на курсови задачи.

15. Методи за оценка и критерии:
Методът за оценяване се основава на средноаритметична крайна оценка,  която се определя

от резултатите от: 1) краен писмен семестриален изпит;2) междинен изпит под формата на
индивидуална разработка на курсова работа и/или задача и 3)присъствие на консултации и устна
защита на курсовите работи.Студентите могат да направят своя избор за повишаване на текущата
оценка по заданието за курсова работа или за предварителния текст като подобрят резултатите си
по междинните оценки преди окончателния писмен тест.

16. Език на преподаване:български


