
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
1. Наименование на курса: Счетоводство и финансови отчети на нестопанските
предприятия
2. Код на курса:
3. Вид на курса: избираема
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: 2
6. Семестър: 3
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението за дисциплината. Придобиват са знания за същността и
особеностите на счетоводството на нестопанското предприятие, произтичащи от
спецификата на обекта на отчитане.
10.Начин на преподаване: директно в аудитория
11.Предварителни изисквания: базисни познания, получени от основи на
счетоводството и финансово счетоводство.
12. Съдържание на курса - Лекционния курс се основава на съвременното равнище на
счетоводната теория и практика у нас и развитите страни и е съобразен с действащото
национално счетоводно законодателство и Международните стандарти за финансови
отчети. Лекциите се онагледяват с подходящи материали, в т. ч. финансови отчети на
български и чуждестранни нестопански предприятия. Упражненията се провеждат
главно чрез решаване на задачи, симулиращи стопанската практика на нестопанските
предприятия. Част от занятията се използват за дискусии по интересни
методологически въпроси от тематиката на дисциплината. В края на курса се решават в
аудиторията и/или домашни условия обобщени комплексни задачи.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции
15. Методи и критерии на оценяване:

Оценката според постигнатите точки  в изпитния тест е:
Отличен 6 - от 31 до 35 точки
Много добър 5 - от 26 до 30 точки
Добър 4 - от 22 до 25 точки
Среден 3 - от 18 до 21 точки



Слаб 2 - по-малко от 18 точки
При разработване на курсова работа, възложена и приета от преподавателя се добавят 5
точки към получените при провеждане на семестриалния изпит.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не се предвижда


