
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Водоснабдяване и канализация със специализация Пречистване на води
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE 3201
2. Наименование на курса: “Икономика на В и К строителство”
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5 (3,0 лекции и 1,5 упражнения)
8. Име на лектора: проф. дсн Лоретта Парашкевова
9. Резултати от обучението – В системата от знания за специалността, курсът изпълнява
теоретико-познавателна и методическа функция по отношение на другите дисциплини. Той
помага на студентите да бъдат по-ефективни участници в икономическия живот.
10.Начин на преподаване – директно
11.Предварителни изисквания – За изучаване на дисциплината са необходими знания получени
по дисциплините "Икономика" и "Управление на проекти", от бакалавърския курс.
12. Съдържание на курса – задачата на този курс е да запознае студентите с инструментариума
на икономическия анализ, чрез който се стига до изводи, които са основа за икономическата
политика на държавата. Темите са подбрани селективно с оглед на учебния план по аналогия с
тематиката на подобни курсове във ВУЗ на страните с развита пазарна икономика. Курсът е
съобразен и с етапа, на който се намира България в своето социално-икономическо развитие.
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1.  Милль Дж, Основи политической икономики, част I, П, III. М., 1980
2.  Карл Маркс. Капиталът т. I, П, III, IV. С., 1951
3.  Пигу А., Икономическая теория блогосостояния. т. I, II, М., 1985
4.  Маршалл А., Принципи политической економии. т. I, II. М. 1983
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6.  Кейнс Дж., Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978
7.  Кене Фр., Анализ на икономическата таблица. Сб. Кене, Смит, Рикардо.
8.  Леонтиев В., Есета по икономика. Ц., 1994
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10. Якимова И., Ст. Коева, Д. Канев. Макроикономика /теория, тестове, задачи/. Варна, ИК.
"Стено", 2001
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,
самостоятелна работа
15. Методи на оценяване: - Като елементи на оценяване по време на обучението се включва:
присъствие на занятия – 10%, участие в дискусии по време на лекции и семинар – 10 %,
разработване на реферат по зададена тема – 20%, финален изпит – 60%.
16. Език на преподаване: български


