
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “3.8. Икономика”
Специалност: “Финанси и счетоводство”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Инвестиционна оценка
2. Код на курса: FIN 1080
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година на обучение: втора-четвърта
6. Семестър: 3-8
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Брусева
9. Резултати от обучението за дисциплината: Инвестирането е процес на проучване, проектиране и
придобиване срещу парични средства на активи, които имат способността да носят доход и други
положителни резултати за. собственика си продължително време. От позиция на фирмата като цяло
инвестиционният процес е,.непрекъснат и обхваща множество инвестиционни цикли по отношение всички
активи на фирмата, и направления на инвестиране (придобивания, сливания, смесени предприятия, рискови
инвестиции и др.). Тази дисциплина ще позволи на студентите, след курса на обучение да могат активно да
участват в инвестиционната политика на организацията.
10. Начин на преподаване - директно.
11. Предварителни изисквания: Базовата подготовка на студентите трябва да се осигури от учебните
дисциплини касаещи икономическите дисциплини (микро- и макроикономика, финанси, счетоводство и
контрол, маркетинг и др.) и базови знания и умения при използване на информационни системи,, изучавани
по време на обучението в по-малките курсове
12. Съдържание на курса: В лекционния материал се представят основни понятия за ипроцесите в
инвестиционната дейност и оценяването.. Разглеждат се ролята и функциите на финансовия мениджмънт, а
оттам и произтичащите бизнес задачи. Дават се основни моменти, понятия и задачи в процеса на
инвестиране. Разглеждат се основните техники за отчитане на финансовия риск при инвестиране.

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

1. Стефан Петранов, Васил Караиванов, Ръководство по инвестиции, изд ”Класика и Стил”, 2011
2. Мери Бъфет, Дейвид Кларк, Уорън Бъфет и анализът на финансови отчети, изд. 'Изток – Запад',

2011
3. Георги Менгов,  Вземане на решения при риск и неопределеност, Жанет - 45, 2007
4. Димитър Дончев, Финансов анализ, Софттрейд, 2006
5. Виолета Касърова, Финансови решения: изследвания и практики, Нов Български Университет, 2005
6. Маргарита Александрова, Оптимизация на инвестиционния избор, "Тракия – М” , 2001
7. Робърт Кийосаки, Наръчник по инвестиране. изд. 'Анхира',  2000 г.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Лекции – целта на лекциите е да се представят основни понятия за финанси и финансово управление на
фирма да се разгледат ролята и функциите на финансовия мениджмънт, а оттам и произтичащите задачи
свързани с процеса на инвестиране, както и. основните техники за отчитане на финансовия риск при
инвестиране. Особено внимание е отделено на различни информационни технологии и системи,
позволяващи оценка по отделни финансови елементи и на цялостния бизнес на организацията. За
затвърждаване на знанията по дисциплината по време на занятията се разглеждат  съдържателни примери.
15. Методи и критерии на оценяване: оценяването по дисциплината е текущо и заключително.
Текущото оценяване се осъществява по време на занятията на основата на изпълнението на поставените
задачи, една контрална работа, тест и представяне и защита на курсова задача. Заключителното оценяване се
извършва на изпита, като се проверяват теоретичните знания на студента и се отчитат резултатите му през
семестъра.
16. Език на преподаване: български, руски

http://www.book.store.bg/c/p-l/m-319/klasika-i-stil.html
http://www.book.store.bg/c/p-l/m-541/zhanet-45.html
http://www.book.store.bg/c/p-l/m-291/softtrejd.html
http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-3984/knigi-ot-violeta-kasyrova.html
http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-440/knigi-ot-robyrt-kijosaki.html

