
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалност: Дигитална икономика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ECO3229
2. Наименование на учебната дисциплина: Поведенческа икономика
3. Вид  (задължителна / по избор): избираема
4. Цикъл  първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): проф. д.ик.н. Димитър Канев
9. Резултати от обучението: Целта на курса е да помогне на обучаемите да разбират по-пълно

човешкото поведение и избори, как мислим и какви са системните деформации в нашето
мислене; да опознаят и избягват поведенческите грешки и заблуди в собствените си решения и
действия; да подобрят самоконтрола и последователността между намеренията и действията си;
да идентифицират чуждите влияния върху себе си и се предпазват от онези, които не са в техен
интерес; да се въз-ползват по етичен начин от решенията и действията на другите и им помагат
да постигат своите собствени цели; да разбират каква правителствена политика на намеса в
индивидуалните решения е най-удачна за максимизиране на индивидуалното благополучие и
постигане на обществените цели..

10. Начин на осъществяване: редовно, задочно и дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Дисциплината се осигурява от

курса по микроикономика.
12. Съдържание на курса: Курсът се основава на постиженията на всички поведенчески нау-ки и

поставя в центъра на вниманието не идеализираната картина на „икономическия човек“ (homo
economicus), а „нормалния чо-век“ (homo sapiens), който е ограничен в своите егоизъм, рацио-
налност и воля. Увеличаването на реалистичността на психологи-ческите основи на
икономическия анализ подобрява неговото ка-чеството и му позволява както да прави по-добри
предвиждания, така и да формулира по-добри препоръки за следваната политика.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти:
Канев, Димитър, Архитектура на избора, Варна: СТЕНО, 2016.
Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Deci-sions by Dan Ariely, Harper
Perennial, 2010.
Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happi-ness by Richard H. Thaler and Cass R.
Sunstein, Penguin, 2009.
Why Smart People Make Big Money Mistakes and How to Correct Them: Lessons from the Life-
Changing Science of Behavioral Eco-nomics by Gary Belsky and Thomas Gilovich, Simon &
Schuster, 2010.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Аудиторна заетост - 60 часа
лекции и извънаудиторна заетост - 120 часа.

15. Методи за оценка и критерии



Оценката ще се основава на заключителен изпит, изпълнението но поставяните седмични
задачи и участието в клас, съгласно следната скала:

• Заключителен изпит: 70%

• Седмични задачи: 15%

• Участие: 15%

Заключителният изпит ще обхваща материал от целия курс.

16. Език на преподаване: български


