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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FIN 3312
2. Наименование на учебната дисциплина: Застраховане и осигуряване
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора:  доц. д-р Румен Ерусалимов
9. Резултати от обучението: Учебната дисциплина "Застраховане и осигуряване" е
съществен елемент от специализиращата подготовка с практически характер на
студентите от специалност „ФО”. Тя осигурява знания и умения за участие в дейността
на специализирани застрахователни дружества, както и фундамент за прилагане на
застрахователно счетоводство.
10.Начин на осъществяване: директно.
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: много добри познания по Търговско
право, Корпоративни финанси, Основи на счетоводството, Финансово счетоводство
12. Съдържание на курса: Основно внимание е отделено на същността и оценката на
застрахователния риск, основните видове животозастраховки и имуществени
застраховки, както и застрахователни отговорности. Също, на осигуряването в
България.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:

1. Илиев, Б., Василев, В. и Р. Ерусалимов, „Основни принципи на
застраховането, изд. „Фабер“ В. Търново, 2010 г.

2. Илиев, Б. и Р. Ерусалимов, „Международно застраховане“, В. Търново, изд.
„Фабер“  2008 г.

3. Илиев, Б. и Р. Ерусалимов, „Застрахователни продукти“, изд. „Фабер“  В.
Търново, 2009 г.

4. Ерусалимов, Р., „Актюерска техника в застраховането“, изд. „Фабер“ В.
Търново, 2012 г.

5. Кодекс за застраховането.
6. Кодекс за социално осигуряване

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, презентации
15. Методи за оценка и критерии: Проверката и оценката на придобитите знания и
компетенции се осъществява чрез следните форми за редовно обучение: Присъствена
форма, вземане на участие и контролна проверка чрез казуси върху предадения
материал  по време на лекционните занятията – 20%;Семестриален казус
предварително зададен от титуляра на дисциплината– 30%;Оценка на тест, проведен
през сесията - 50%. По време на семестъра студентите редовно обучение имат
възможност да положат предварителен изпит по дисциплината.Критериите за
допускане са: присъствие на повече от половината лекции;отлично решен семестриален
казус.Ако студентите редовно обучение не са доволни от оценката от предварителния
изпит се явяват отново на редовен изпит.Проверката и оценката на придобитите знания
и компетенции се осъществява чрез следните форми за задочно  обучение:
Семестриален казус предварително зададен от титуляра на дисциплината– 30%;оценка
на тест, проведен през сесията - 70%;
16. Език на преподаване: български;


