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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ECO1067
2. Наименование на учебната дисциплина: Микро и макроикономика
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението:

Целта на дисциплината „Микро и макроикономика” е да се придобият задълбочени
знания за фундаменталните микро и макроикономически проблеми, променливи и
предпоставките за пораждането и развитието на икономическите процеси и явления в
глобализиращата се икономика.

Задачите се свеждат до:
 запознаване с основните микро и макроикономически понятия;
 придобиване на знания за влиянието на микро и макроикономическите процеси върху

бизнес единиците и върху икономическите системи;
 изграждане на аналитични способности за оценяване на влиянието и въздействието на

определен микро и/или макроикономически проблем върху определен пазар,
икономически субект или дадена икономическа система;

 надграждане на понятийния апарат, свързан с дисциплината „Микро и макроикономика”
със задачи взети от реалната проктика.
10.Начин на осъществяване: директно

11.Предварителни и съпътстващи изисквания:
Студентите следва да имат информация за обществено-икономическите процеси в

страната и развитието на световната икономика.
12. Съдържание на курса:

Материалът (2 часа на седмица, 15 седмици) се поднася под формата на теория,
която е съпътствана с примери от реалния икономически оборот и развитието на
националната и световната икономика. Съществено внимание се отделя на основните микро
и макроикономически категории и тяхното значение в глобализиращите се икономически
системи. Студентите надграждат теоретичните си знания от лекциите (2 часа на седмица, 15
седмици) като решават задачи, казуси, участват в групов динамичен процес, подготвят и
реализират дискусии и диспути по актуални микро и макроикономически теми.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти
Основна литература:
Темелкова, М. Микроикономика. Макроикономика. ВСУ. Варна, 2011.
Темелкова, М. Семинарна тетрадка по микро и макроикономика. Колор принт. Варна, 2010.
Кънев, М. Микроикономика. Мартилен. 2009.
Димов, И. и колектив. Обща икономическа теория. Нова звезда. 2009.
Владимиров, В. и колектив. Макроикономика. Стено. Варна, 2005.
Савов, С. Макроикономика. Свищов, 2002.

Допълнителна литература:

http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-3123/knigi-ot-metodi-kynev.html


Михайлов, Б. Приложна макроикономика. Нова звезда. 2010.
Сотирова, Е. В. Иванова. Световна икономика. Тракия – М. 2009.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
Разработен е виртуален курс за обучение, поместен в сайта на университета.

Използват се казуси, групова динамика, дискусии, диспути.
15. Методи за оценка и критерии:
Изпитът преминава под формата на онлайн тест върху теоретичния материал и

решаване на задача с практическа насоченост, като под внимание се взема и активността на
студентите по време на самия обучителен процес през семестъра. Критериите за оценяване
на теоретичния онлайн тест са описани преди стартирането на теста в сайта на университета.
Тежест на оценяването:
• Задача (време за решаване 20 минути) – носи 30% тежест в крайната оценка;
• Теоретичен онлайн тест от 30 въпроса с продължителност 60 минути – носи 50% тежест в

крайната оценка, като компютърът отчита верните отговори и показва правилните при
сгрешените въпроси. Компютърът оценява резултатите по зададени предварително
критерии (до 50% верни отговори – Слаб 2; до 70% верни отговори – Среден 3; до 80%
верни отговори – Добър 4; до 90% верни отговори – Много добър 5 и над 91% - Отличен
6.).

• Оценяване в процеса на обучение – носи 20% тежест в крайната оценка – разработване на
аналитични задачи, участие в дискусии, диспути и други форми на групов динамичен
процес по време на лекции и семинарни занятия през семестъра.

16. Език на преподаване: български

http://www.book.store.bg/p48304/prilozhna-makroikonomika-boris-mihajlov.html
http://www.book.store.bg/p39823/svetovna-ikonomika-ekaterina-sotirova-vania-ivanova.html

