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 ПО

Наименование на курса: Финансов мениджмънт
Код на курса: FIN 1148
Вид на курса: задължителен
Цикъл: първи
Година на изучаване: трета
Семестър: шести
Брой кредити: 4,5
Име на лектор: доц. д-р Виржиния Иванова
Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,
компетенции (цели): усвояване на теоретичните основи на финансовия мениджмънт и
практическото му приложение в българската и международна фирмена и банкова
практика.
10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания - Студентите трябва да са преминали успешно
курса по ˝Корпоративни финанси˝, ˝Международна икономика ˝, ˝Международен
бизнес˝, „Маркетинг”, „Основи на счетоводството”.
12. Съдържание на курса: Регулиране на пазарния бизнес и печалбата в бизнеса;
Същността, развитието и пракитиките на офшорния бизнес и бизнес комбинациите под
формата на сливания и поглъщания, Капиталов и продажбен мениджмънт; Ситуиране и
управление на бизнес разходите и печалбата; Предприемачество и рискови проекти в
бизнеса и т.н.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
• Иванова, В., Учебно ръководство по международен финансов мениджмънт, В., 2013.
• Иванова, В., Сливания и потглъщания в международния бизнес, В., 2012.
• Данаилов, Д., "Мениджмънт в условията на евроинтеграция", 2013.
• Недков, Д., Финансов мениджмънт – кратък курс, УНСС, 2008.
• Голдстейн,А., „Какво представляват офшорните зони и офшорните компании”,
„Кабри”,2002.
• Таджер, Р., Успешни бизнес стратегии: Финансов мениджмънт, СофтПрес, 2001.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и семинарни
упражнения използва се мултимедия, решават се задачи и казуси с практическа
насоченост.
15. Методи и критерии на оценяване:
Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява
чрез следните форми за редовно обучение и присъждане на кредити:
• Присъствена форма, вземане на участие и контролна проверка чрез казуси
(решаване на бизнес задачи) върху предадения материал
по време на
лекционните занятията – 20%;
• Присъствие,контролна проверка на знанията чрез казуси (решаване на бизнес
задачи) и защита на курсова работа по предварително зададени теми от титуляри
на дисциплината в семинарните упражнения (за редовно обучение) – 10%;
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•

Оценка на тест (решаване на бизнес задачи-казуси), проведен през сесията 70%;
Студентите редовно обучение имат възможност за освобождаване от изпит, ако
са изпълнили горепосочените критерии през семестъра с високи резултати!
Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява
чрез следните форми за задочно и дистанционно обучение и присъждане на кредити:
• Представяне на курсова работа и тест (решаване на казуси-задачи).
16. Език на преподаване: български.
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