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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса:  Геоикономически аспекти на транснационализацията в банковия
сектор
2. Код на курса: FIN3254
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Младен Тонев
9. Резултати от обучението за дисциплината – След изучаването на дисциплината студентите
ще познават спецификата и особеностите на процесите на транснационализация в банковия
сектор и ще могат да преценяват логиката, смисъла, целите и резултатите от
трансформационните процеси във финансовата сфера в национален и глобален план.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: студнети да имат знания по Междуародна икономика,
Геоикономика, Политология, Международни финанси.
12. Съдържание на курса: в дисциплината се разглежда трансформациите и процесите, които
протичат в геоикономически и геополитически план във финансовия корпоративен сектор и
как тези процеси се отразяват върху дейността и функциите на глобално опрериращите
банкови мегаструктури.
13. Библиография:
1.Сотирова Е., В. Иванова Световна икономика. - София: Тракия-М, 2009.
2.Стиглиц Дж. Свободно падане. - София: Инфодар, 2012.
3.Тонев, М. Геоикономика. - Варна: Изд-во ВСУ, 2008.
4. Харви Робърт В капана на глобалния хоас. - София: Анимар, 2009.
5. Пъркинс, Дж. Изповедта на един икономически килър. - София: Световна биб-ка, 2012.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, казуси, работа в екип.
15. Методи и критерии на оценяване: оценяването се формира финално като резултат от
текуща оценка, която участвува с коефициент 0,3 и резултатът от финалния изпитен тест,
който участвува в крайната комплексна оценка с коефициент 0,7. Формулата по която се
получава крайната комплексна оценка (ККО) е следната: ККО = 0,3хТО + 0,7хОФТ, където

ТО — текуща оценка;                       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 междинните и на финалния тест, плюс познаването на основните базисни понятия и
категории. Оценка — добър — 4 се получава при 50 % верни отговори на тестовите задания
и познаване на основните тенденции и закономерности в геополитически и геоикономически
аспект. Съответно много добра оценка - 5 се получава при 70 % верни отговори и добро
познаване на теорията на банковата транснационализация и възможност да се правят
обобщения и аналитични изводи на базата на данните от специализираната литература.
Отличната оценка - 6 предполага близо 80% и повече верни отговори  на междинния и
финални тестове както и умения да се включват логически конструкции от областта на
теорията на транснационализацията в банковия сектор в дискусия и в писмен текст.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма.


