Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “3.8. Икономика”
Специалност: “Финанси и счетоводство”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Организация на финансовата отчетност
2. Код на курса: ACC 1031
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: Доц. д-р Симеон Милев; доц. д-р Ива Монева; ас. д-р Николина
Грозева
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта е да се запознаят студентите с
приложението на счетоводните принципи, с техническите способи на счетоводството и
счетоводните форми, изготвяне на годишен финансов отчет и неговия анализ за
нуждите на управлението на предприятието.
10.Начин на преподаване: директно в аудитория
11.Предварителни изисквания: Микроикономика, Основи на счетоводството, Основи на
финансовия контрол, Основи на управлението, Основи на правото.
12. Съдържание на курса: В курса се разглеждат нормативната уредба на
счетоводството в исторически
план и понастоящем, техническите способи на
счетоводството, счетоводните регистри и формата на счетоводството и процедурите по
годишното счетоводно прикючване.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти
Основна литература:
1. Градев, Н. Обща теория на счетоводството, Варна 2007
2. Генов, Г., Г.Тодоров, Ф.Филипова, Теория на счетоводството, Варна, 2005
3. Косев, Д. Счетоводство – Теоретични и нормативни основи, София, 2007
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и практически
упражнения; лекции 2 часа седмично – 15 седмици, упражнения / казуси, задачи,
тестове/ 2 часа седмично – 15 седмици
15. Методи и критерии на оценяване - писмен изпит- тест
Начин на оценка на резултата от теста:

На въпросите от 1 до 12 се дават по 2 точки, а на въпроси 13 и 14 и 15 по 3
точки, или общо 33 точки. Оценките се формират в зависимост от набраните точки:
29 -33 точки отличен 6
25 – 28 точки - много добър 5
21- 24 точки –
добър 4
17-20 точки среден 3
Под 17 точки –
слаб 2
При окончателната оценка резултатите от теста се коригират с резултатите от
контролна работа по време на обучението, като се увеличават или намаляват
точките с от 2 до 6.
16. Език на преподаване: български

