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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Банков маректинг
2. Код на курса: MAR3177
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц.д-р Виржиния Иванова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвояване на теорията и практиката на банковия

маркетинг, маркетинг инструментариума, стратегическия маркетинг, онлайн маркетинга на банките.
Отделено е внмание и на застрахователния маркетинг като теория и практика.

10.Начин на преподаване:  директно;
11.Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат знания в сферата на основи на
маркетинга, банковото дело, банковия мениджмънт, застраховането, основи на управлението и
др.
12. Съдържание на курса: Основно внимание е отделено на банковия и застрахователен
маркетинг, маркетинг инструментариум, рекламна политика, онлайн маркетинг, сегментиране
на пазара и клиентите, стимулиране на продажбите, стратегическия маркетинг и др.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, презентации, казуси и
курсови работи.

15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит – открити въпроси и курсов проект по
предварително зададени теми. Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се
осъществява чрез следните форми и присъждане на кредити:

• Присъствена форма, вземане на участие и контролна проверка чрез тест (открити въпроси)
върху предадения материал  по време на лекционните занятията – 20%;

• Присъствие, дискусии и защита на курсова работа по предварително зададени теми от
титуляри на дисциплината в семинарните упражнения– 10%;

• Оценка на тест (открити въпроси), проведен през сесията - 70%;
Изпита е писмен (отговор на открити въпроси) по темите от дисциплината. Студентът получава
слаба оценка, ако не отговори на 40% от зададените въпроси (например, 4 от 10 зададени
въпроса) и отлична, ако е отговорил на всички зададени въпроси.

16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма


