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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Международни икономически центрове
2. Код на курса: ECO 1221
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора-четвърта
6. Семестър: трети-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: професор д-р Емил Панушев
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,
компетенции: Студентите имат разбиране за принципите на изграждане и
функциониране на международните финансови центрове. Знания относно
възможностите за използване предимствата на центровете и поведението на
компаниите в тях.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: знанията се развиват на базата на съчетаване на
изучаваното по микро и макро икономика, международна икономика,
международни финанси, правни и обществени дисциплини.
12. Съдържание на курса: Създаване и роля на международните икономически
центрове. Международният търговски център и асоциация на световните търговски
центрове. Международните финансови центрове и значението им за ориентиран на
капиталовите потоци.. Офшорни центрове и компании.
13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

- The Global Financial Centres Index 13. FinancialCentre Futures 1 – 2013, ISBN:
978-0-9573601-2-9, The Qatar Financial Centre, The Z/Yen Group

- Youssef Cassis „Capitals of Capital. The Rise and Fall of International Finance
Centres 1780-2009. Cambridge University Press, NY, 2011

- The Oxford Handbook of Economic Forecasting.Edited by Michael P. Clements
and David F. Hendry. OUP USA Oxford Handbooks in Economics. 978-0-19-539864-9 |
Hardback | 28 July 2011
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, курсов
презентационен проект
15. Методи и критерии на оценяване: Изпитът се полага чрез разработване на
въпроси от конспекта, като студентите трябва да представят познанията си като
защитят презентационен проект на тема „Международен финансов център”.
Разработката трябва да съдържа отговор на поставените въпроси и списък от
използвани литературни източници.
16. Език на преподаване: български, руски, английски,


