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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: ECO3232
2. Наименование на учебната дисциплина: Обща икономическа теория
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Младен Тонев
9. Резултати от обучението: Студентите усвояват знания за основните аспекти и

характеристики на пазарното стопанство.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Философия; История; Социология;

Политология.
12. Съдържание на курса: Курсът включва въведение в проблематиката на икономическата

теория, основни характеристики на пазарното стопанство, проблеми на икономическия
растеж и аспектите на капиталовата структура.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
• Тонев, М. Капиталова структура и икономически растеж. –В. ВСУ, 2004.
• Тонев, М. Икономика на информационното общество. – Варна: ВСУ, 2007.
• Тонев, М. Геоикономика. – Варна: ВСУ, 2009.
• Тонев, М., Т. Димитрова Макроикономика. – Шумен: Изд-во на ШУ „Еп. К.
Преславски“, 2015.
• Николов, Ц. Микроикономика. –Варна: ВСУ, 2006.
• N. Gregory Mankiw, Laurence Ball, Macroeconomics and Financial System. –Worth
Publishers, 2011.
• Frederic S. Mishkin, The Economics of Money Banking and Financial Markets. – 11-th
Edition, Pearson, 2016.
• David Romer, Advanced Macroeconomics. – 4-th Edition, New York: McGraw-Hill, 2012.
• Walter Nicholson, ChristopherSnyder, Microeconomics Theory: Basic Principles and
Extensions (with Economic Applications, Info Tract   Printed Access Card) (Upper Level
Economics Titles). - 11-th Edition, Mason: South-Western Gengage Learning, 2012.
• Jeffrey M. Perloff, Microeconomics. – 7-th Edition, Pearson Education Limited, 2016.
• Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics. – 9-th Edition,  W.W. Norton & Company
Inc., 2014.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: консултации – аудиторни
и онлайн, ползване на ресурсите на ДО за самоподготовка

15. Методи за оценка и критерии: Оценяването се формира финално като резултат от
курсова работа, която участвува с коефициент 0,3 и резултатът от финалния изпитен тест
(аудиторен или он-лайн), който участвува в крайната комплексна оценка с коефициент
0,7. Формулата, по която се получава крайната комплексна оценка (ККО) е следната: ККО =
0,3хОКР + 0,7хОФТ, където: ОКР —оценка от курсовата работа;         ОФТ — оценка от
финалния тест. Критериите за оценяване се обявяват на студентите, като минималното
изискване за получаване на удовлетворителна оценка — Среден 3 е постигането на 30%
верни отговори на финалния тест, плюс познаването на основните базисни понятия и



категории, демонстрирано в курсовата работа. Оценка — добър — 4 се получава при 50 %
верни отговори на тестовите задания и познаване на основните тенденции и
закономерности в системата на пазарното стопанство, представено в курсовата работа.
Съответно много добра оценка - 5 се получава при 70 % верни отговори и добро
познаване на теорията на пазарното стопанство и възможност да се правят обобщения и
аналитични изводи на базата на данните от специализираната литература,
демонстрирано в курсовата работа. Отличната оценка - 6 предполага близо 80% и повече
верни отговори  на финалния тест както и умения да се включват логически конструкции
от областта на теорията на пазарното стопанство в дискусия и в писмен текст, показано в
курсовата работа.

16. Език на преподаване: български


