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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1270
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление на инвестициите
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: доц. д-р Кремена Андонова
9. Резултати от обучението: усвоени знания, умения, компетенции (цели): а) знания за:

същността на инвестиционната дейност; управлението на инвестиционни проекти,
финансирането на инвестициите; б) способности: да идентифицират и анализират актуални
проблеми на националната, регионалната и фирмените инвестиционни стратегии и политики.

10.Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Тематично курсът е свързан с други

дисциплини като: икономика, управление, право, стратегическо планиране в публичната и
биснес сферата и др.

12. Съдържание на курса: Дисциплината дава  систематични знания за съшността и
проблемите при реализацията на инвестиционната дейност, управлението на инвестиционния
риск, анализа и оценката на инвестиционни проекти. Акцент се поставя върху съвременната
правна и социално-икономическа среда за  формиране и реализация на инвестиционната
политика.

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

• Адамов, В. и С. Проданов. Инвестиции, Издателство «Абагар», В. Търново, 2007
• Как да вземеме по-умни решения,Икономика и стил, 2009
• Коев Й., Основи на предприемачеството, В.Стено,2002
• Николова Н., Основи на финансите,Ciella 2009
• Узунова, Ю. Маркетингов мениджмънт, В., 1992
• Kotler, Philip, David Gertner, Irving Rein, and Donald Haider, Marketing Places, Latin

America, Makron and Paidos, 2006
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации,

дискусии по разработки на студентите по предварително възложени теми.
15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка по дисциплината се формира от: текуща

оценка (относително тегло 0.5) и оценка от изпита (относително тегло 0.5). Изпитът е  писмен
– развиване на индивидуална творческа тема и попълване на тест с отворени въпроси, и устен
(ако се налага) – събеседване за доуточняване на придобитите компетенции. Оценката от
финалния изпит може да бъде завишена/ занижена, ако студентите са показали добри/
незадоволителни резултати от практическата работа през семестъра, което се изразява с
получената текуща оценка. При получаване на резултатите от текущ контрол/ финален изпит
студентите могат да поискат разясняване на поставените оценки. В случай, че желаят да повишат
успеха си, по преценка могат да им бъдат поставени допълнителни задачи.

16. Език на преподаване: български


