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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование на курса: Финансово счетоводство
Код на курса: ACC 1026
Вид на курса: задължителен
Цикъл: първи
Година на изучаване: трета
Семестър: пети
Брой кредити: 9
Име на лектора: Доц. д-р Симеон Милев, доц. д-р Ива Монева, ас. д-р
Николина Грозева
9. Резултати от обучението по дисциплината: Добиване на знания и умения,
насочени предимно в областта на воденето на текущото счетоводство на
стопанско предприятие.
10. Начини на преподаване – директно.
11. Предварителни изисквания: Познания по търговско право, Макроикономика,
Микроикономика, Основи на счетоводството.
12. Съдържание на курса: Въведение във финансовото счетоводство. Оценка на
обектите на счетоводството. Счетоводно отчитане и представяне във
финансовите отчети на активите, пасивите, капитала, приходите и разходите
на предприятието. Финансови резултати, облагане и разпределение.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Свраков, А. и к-в «Счетоводство», ИК
«Труд и право», 2011; Милев, С., Н.Кънчева, И.Илиев. Учебно ръководство
по финансово счетоводство, Варна, ВСУ, 2005; Решовски, М и И. Монева и
кол. Сборник от задачи по финансово счетоводство, Варна, ВСУ, 2013.
14. Методи на обучение: Лекции – 45 часа.
Консултации – 6 часа на седмица 15 седмици.
Групови семинари и работни срещи – 3 часа на седмица 15 седмици.
Методи за неприсъствено обучение – текуща подготовка и проучване на
финансов отчет на голямо преидприятие – 3 часа на седмица 15 седмици.
15. Методи и критерии на оценяване: Тест от около 20 въпроса, затворени и
отворени. Въпросите получават максимален брой точки и с различа тежест от 2
до 6 точки според трудността на въпросите. При частично верен отговор на
даден въпрос се поставя по-малко точки от максимално възможните. Сборът от
точките на решен тест се изчислява в процент спрямо максималния брой точки
на теста. Оценките са: за решен тест 50 % - 55 % - среден 3; 56 % - 65 % добър 4;
66 % - 80 % - много добър 5; 80–100 % - отличен 6. Задача, съдържаща 5-6
стопански операции (условия). Оценяването на решенията на задачата е по реда
на оценяване на теста. Тежестта на теста и задачата в общата оценка на изпита е
еднаква.
16. Език на преподаване: български.

