
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалности: Счетоводство и финансови отчети

Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО УЧЕБЕН ПЛАН

1. Наименование на курса: Финансови измерения на бизнес-риска
2. Код на курса:
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: 2
6. Семестър: 3
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Младен Тонев
9. Резултати от обучението по дисциплината: Целта на курса е студентите да бъдат
запознати с финансовите аспекти на стопанския риск при управлението на
стопанските микроединици.
10. Начини на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: “Микроикономика”, “Основи на счетоводството”,
“Организация на финансовата отчетност”  и „ Финансово счетоводство”.
12. Съдържание на курса: В дисциплината се акцентира преди всичко върху
природата, същността, спецификата и параметрите на финансовия бизнес-риск.
Предлагат се методи за оценка на риска и за трансформирането му във финансов вид,
предвид комплексната оценка на щети, загуби, пропуснати ползи, недобори и др.
подобни. Идеята е обучаемите да се подготвят за вземане на адекватни на реалността
управленски и стопански решения в условията на неопределеност на икономическата
среда при свобода на избора.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаане: Лекции по 2 часа
седмично - 15 седмици;
15. Методи и критерии на оценяване: курсов семестриален проект, писмен тест,.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика – не


