
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалност: Кръгова икономика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Обща икономическа теория
2. Код на курса: ECO1039
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на обучение: 1
6. Семестър: зимен
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектор: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции
(цели):
1. Учебна цел: Да се осигурят базисни знания за принципите и инструментите на

икономическия подход и да се развият съответните умения за конструктивно използване на
тези знания при формулира-нето, интерпретацията и оценката на икономически проблеми с
ниска степен на сложност от професионалната област, ежедневието и сферата на социално-
икономическата политика.

2. Възпитателна цел: Усвояването на икономическия подход да създава учебна среда,
която подпомага изграждането на личностни качества, нужни за бъдещата професионална,
лична и социална реализация на обучаемите.

3. Други цели: първо, обучаемите да получат сигнал за индивидуалните си способности и
компетенции, който да им даде възможност за професионална реализация и обучение в
следващи образователни степени по специалности от същата или сродна област на висшето
образование, и второ, обучаемите да осъзнаят важността и възможностите на икономическия
анализ като начин за мислене, а обучение-то да им осигури интелектуален стимул за по-
нататъшно усвояване на икономическия подход.

10. Начин на преподаване: директно и дистанционно
11. Предварителни изисквания: Предварителни познания за основни психични явления
от курса по математика в средното училище (или обучението в ОКС „бакалавър”).
12. Съдържание на курса (анотация)

Обучението осигурява базисни познания за икономическата теория, като предлага
инструментариума за откриването и разрешаването на икономическите проблеми. Подобен
подход налага изложението да акцентира върху методологическите аспекти на
икономическия анализ, като в същото време е ориентирано към реалните икономически
проблеми в обществото. Заедно с класическите и традиционни за икономическите курсове
подходи, обясняващи разпределението на ресурсите, ценовия механизъм, ефективния избор,
производството, пазарните структури, управлението на ресурсите и мотивацията на труда.

13. Библиография
• Канев, Д. Микроикономическа теория. Варна, Е-литера Софт, 2013 г. <http://www.e-

litera.eu> - съдържа учебник, презентации на лекциите, тестове за самостоятелна
подготовка и тестове за проверка на знанията.



• Канев, Д. Лекционен курс по макроикономика. Варна, Е-литера Софт, 2013 г.
<http://www.e-litera.eu> - съдържа учебник, презентации на лекциите, тестове за
самостоятелна подготовка и тестове за проверка на знанията.

• Якимова, И., Ст. Коева, Д. Канев. Макроикономика (теория, тестове, задачи). Варна,
Е-литера Софт, 2013 г.

• Младенова, З. и колектив. Микроикономика. Вар-на, Е-литера Ико, Варна, 2014.
http://www.e-litera.eu.

• Младенова, З. и колектив. Сборник по микроикономика. Тестове, Задачи, Въпроси.
Варна, Стено, 2016

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Аудиторна заетост - 45 часа лекции и 15 часа упражнения. Извънаудиторна заетост - 60
часа.
Методите на преподаване включват лекции, упражнения и самостоятелна работа. По

всяко занятие има осигурена литература. Разработени са Powerpoint презентации на всички
лекции, тестове за самооценка, примерни междинни и заключителни изпити.

15. Методи и критерии на оценяване:
Крайната оценка по дисциплината се формира като резултат от постижението на

студента на тест с множествен избор на отговорите (структуриран тест), който дава на
обучаващия се 100 точки.

Формира се по следната схема:
Точки Оценка
85.00 – 100.00 Отличен 6
70.00 – 84.99 Мн. добър 5
55.00 – 69.99 Добър 4
40.00 – 54.99 Среден 3
00.00 – 39.99 Слаб 2

16. Език на преподаване: български и английски
17. Практика: не се предвижда

http://www.e-litera.eu/

