
Факултет „Международна икономика и администрация”
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Професионално направление: „Администрация и управление“
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: ЕСО 1047
2. Наименование на учебната дисциплина: Микро и макроикономика
3. Вид: приравнителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: приравнителен
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Младен Тонев
9. Резултати от обучението: Студентите усвояват знания за основните аспекти и
характеристики на пазарното стопанство на микро и макро равнище.
10.Начин на осъществяваане: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Философия, Социология.
12.Съдържание на курса: Курсът включва въведение в проблематиката на икономическата
теория; основните проблеми в микроикономическия анализ – теория на потребителския
избор, теория на фирмата и нейното производство, приходно-разходен анализ, конкурентно
предлагане и ценообразуването на факторните пазари; включени са също и основните
макроикономически цели и инструменти като икономическия растеж и свързаните с него
проблеми за цикличното развитие на пазарното стопанство, както и основните
макрополитики – фискалната и монетарната..
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси/ инструменти:

Кънев, М. Микроикономика. – София: Люрен, 2009.
Кънев, М. Макроикономика. – София: Люрен, 2007.
Николов, Ц. Микроикономика. –Варна: ВСУ, 2006.
Уолтър Никълсън Междинна микроикономика и нейните приложения. – София: „Хр.
Ботев”, 1996.
Коева, С. И. Якимова, Д. Канев Основното в макроикономиката, теория, тестове и
задачи. – Варна: Стено, 2004.
Хейн, П. Икономическият начин на мислене. – София: ТИЛИА, 1995.
Трайчо Спасов и колектив, Микроикономика. – София: „Стопанство”, 2009.
Илиев, Ц. Микроикономика. – София, ЦДО-МВБУ, 2010.
Допълнителна:
Тонев, М. Икономика на информационното общество. – Варна: ВСУ, 2007.
Тонев, М.Геоикономика. – Варна: ВСУ, 2009.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации
15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит – тест, време 1 астрономически час.
Критерии за оценяване: Познаване на основните понятия и категории от областта на микро-
и макроикономическия анализ – Среден 3; Познаване на закономерностите и тенденциите
на пазарния тип икономическа организация на микро- и макроикономическо равнище –
Добър 4; Умение за използване на математически модели за описание и представяне на
икономическите процеси и явления  на микро- и макроикономическо равнище – Много
добър 5; Свободно боравене с лексиката и категориите от сферата на предметно-
познавателната област на микро- и макроикономиката и умение да се включват тези,
съждения, оценки и концепции от тази предметна област в собствени теоретични
лексикални конструкции – Отличен 6.
16. Език на преподаване: български.
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