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

Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Управленско счетоводство
2. Код на курса:
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ас. д-р Николина Грозева
9. Резултати от обучението за дисциплината – Изразяват се в овладяване от
студентите на аналитичния подход при изследване изменението на разходите,
изработване на стандарти за разходи, на технология за съставяне на главен бюджет
на предприятието, подготовка на специална информация за вземане решения при
риск и несигурност.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: Обща теория на счетоводството; Публични финанси;
Корпоративни финанси; Основи на управлението; Финансово счетоводство и др.
12. Съдържание на курса: Съдържанието на дисциплината обхваща въпросите и
областите на теорията и приложението на счетоводството като вътрешна система за
информация, необходима на оперативното управление.
13. Библиография:
1. Бойчинка Йонкова, “Управленско счетоводство”, ИК “БМ”, 2008.; Иванка
Димитрова, “Управленско счетоводство” 2008 : ПБ при Рус. Унив. ; Павлова, М.
Управленско счетоводство. Ромина, София, 2002 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Чрез определените 30
часа лекции се предвижда да се представят основните въпроси на предмета и метода
на управленското счетоводство, определянето на съдържанието и задачите,
изучаване на динамиката на приходите и разходите като зависими от обема на
дейността, калкулиране на себестойността, финансово планиране и вътрешно
контролиране за предприятието чрез презентации, практически примери и
предвидена извънаудиторна заетост.
15. Методи и критерии на оценяване: На два етапа - първият етап обхваща работата
и показаните резултати текущо през семестъра и се осъществява чрез решаване на
казус и защита на курсова работа, вторият етап се изразява в провеждане на изпит
върху целият материал по предварително изготвен въпросник.
Изпитът е писмен и включва практическа част – писмено решаване на задачи,
тестове, отговори на понятия. Всеки изпитен вариант се състои от: 1) теоретична
част - 10 тестови въпроса от затворен и отворен тип и 2) практическа част - една
задача. Тежестта при получаването на крайната оценка е: текуща оценка – 40% и
семестриален изпит – 60%.

16. Език на преподаване: български



17. Практика: не се предвижда


