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: Счетоводство на застрахователните дружества
2. Код на курса: ACC 1135
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора-четвърта
6. Семестър: от трети до осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ас. д-р Николина Грозева
9. Резултати от обучението за дисциплината – От студентите се очаква да
овладеят основните понятия, принципи, методи и способи, използвани в
счетовоството на застрахователите, както и основните правила и счетоводни модели
за отчитане на специфичните за застрахователната дейност обекти.
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 на засрахователните
дружества.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти : Закон за счетоводството; Кодекс за
застраховането;МСС/МСФО; Наредба № 21/16.03.2005 г. за собствените средства и
границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и
здравноосигурителните дружества, Комисия за финансов надзор, обн. в ДВ
бр.29/05.04.2005 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 счетоводното отчитане в застрахователните дружества по обекти и съставяне на
елементите на ГФО на застрахователите 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

