
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: „ИКОНОМИКА”
Професионално направление: 3,8 ИКОНОМИКА
Специалност: ФИНАНСИ
Магистърска програма: ФИНАНСОВ И БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Цени и ценова политика
2. Код на курса: MAR1166
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: 3
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Младен Тонев
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целта на курса е студентите да усвоят основните
ценови категории и да формират познания и представи за провежданат от държавите и фирмите
ценова политика на националните и международните пазари.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: студентите трябва да имат занания по Микрои макро икономика,
Международна икономика, Мениджмънт.
12. Съдържание на курса: в дисциплината се разглежда цените, функциите на цените,
ценообразуването, мита, видове мита, акцизи, ценова политика на организацията, ценообразуващи
фактори и др.
13. Библиография:
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света. – София: “Хр. Ботев”, 1992.
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общество. – София: ЛиК, 2004.
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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.


