
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: Пари и банково дело
2. Код на курса: FIN 1012
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Виржиния Иванова, ас. д-р Николина Грозева
9. Резултати от обучението за дисциплината. Целта на дисциплината „Пари и банки”
е да се запознаят студентите със същността, функциите и ролята на парите и банките в
условията на пазарна икономика. Крайната цел на дисциплината е да се анализира
въздействащата роля на банките върху икономическата активност и темповете на
икономически растеж в страната.
10.Начин на преподаване : директно в аудитория
11.Предварителни изисквания: Дисциплината е продължение и се основава на базисни
данни, получени от Макроикономика, Микроикономика и Основи на счетоводството. В
съдържателно отношение тя има също прави и обратни връзки с изучаваните в
специалността дисциплини: Публични финанси, Финансови пазари, Финансова
математика,  Счетоводен софтуер и др.
12. Съдържание на курса - Основните задачи, поставени  в  дисциплината, са да се
запознаят студентите с активите, пасивите и задбалансовите позиции на банките, както
и с  всички услуги, които те предлагат на обществото - мобилизиране и
преразпределение на свободния паричен капитал в икономиката, както и  неговото
използване за финансиране на икономическите агенти, физическите лица и други
институции.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: 15 седмици по 2 часа лекции
и по 2 часа упражнения с решаване на задачи и казуси   и изготвяне на доклади
15. Методи и критерии на оценяване:

Оценката според постигнатите точки  в изпитния тест е:
За оценка отличен 6 = 36– 40 точки За оценка добър 4 = 25 – 30 точки
За оценка мн. добър 5 =   31 – 35 точки За оценка среден 3 = мин. 24 точки

При разработване на курсова работа възложена и приета от преподавателя се
добавят 5 точки към получените при провеждане на семестриалния изпит.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не се предижда


