
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 и контрол в търговията и туризма
2. Код на курса: АСС 1021
3. Вид на курса: избираема
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора-четвърта
6. Семестър: 3-8
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целта на дисциплината “Счетоводство
и контрол в търговията и туризма” е студентите да придобият основни теоретични знания и
пратически умения за тясна профилирана подготовка в съответен вид предприятие и дейност –
в случая търговията и туризма.
10.Начин на преподаване: директно в аудитория
11.Предварителни изисквания: Дисциплината се основава главно на базисни данни,
получени от онови на счетоводството и финансово счетоводство, а също така и на
знания от изучаваните дисциплини Публични финанси, Пари и банки, Финансови
отчети и др.
12. Съдържание на курса – Акцентира се на специфичните моменти в счетоводната
отчетност на туристическите и търговските предприятия, предприятия в областта на
ресторантьорството и бързото хранене. Разглеждат се подробно й данъчните аспекти на
сделките в съответните области.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: 15 седмици по 2 часа лекции
15. Методи и критерии на оценяване: писмен изпит, включващ задание от 10 казуси
и задачи. За решението на всеки въпрос се дават по 15 точки, или общо 150 точки. При
частично верен отговор се дава бонификация от 5 до 10 точки.Оценката се формира:
До 75 точки -слаб 2; от 76 до 90 –среден 3; от 91 до 105 – добър 4; от 106 до 125 –
мн.добър 5; над 125 точки – отличен 6
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не


