
Факултет: „Международна икономика и администрация” 
Катедра: „Международна икономика и политика” 
Професионално направление: 3.8 „Икономика” 
Специалност: „Международни икономически отношения” 
Образователно-квалификационна степен: „бакалавър” 

           
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Международни финанси 
2. Код на курса: FIN 1010 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: трета 
6. Семестър: шести 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Виктория Иванова 
9. Резултати от обучението по дисциплината: Да подготви студентите за 

практическа и за научно-изследователска работа в областта на международните 
финанси, както и да продължат успешно образованието си в  магистърска 
степен. 

10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: Необходимите знания на студентите са свързани с 

предварително запознаване с дисциплините : микроикономика, макроикономика 
и международна икономика. 

12. Съдържание на курса: Основни въпроси на съвременните валутно- финансови 
отношения и по-конкретно – същността, структурата и функционирането на 
валутните пазари, закономерности на  формирането и методи на регулиране на 
валутните курсове, основните видове валутни операции, средствата и формите 
на осъществяване на международните плащания, оценката и начините за 
управление на валутния риск и т.н. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции -3 часа седмично 

10 седмици, упражнения 3 часа седмично 10 седмици 
15. Методи и критерии на оценяване:  

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез 
следните форми:  

• оценка на тест, проведен през сесията - 60%; 
Изпитният тест се състои от 10 затворени, 10 отворени въпроса и 10 задачи.  
Затворени въпроси – 2 т.; 
Отворени въпроси – 2 т.; 
Задачи – 3 т.; 
Максималният брой точки е 70 т. 



Крайната оценка на теста варира в зависимост от събраните точки, както следва: 
0- 30 т. – Слаб 2; 
31-40 т. – Среден 3; 
41-50 т. – Добър 4; 
51-60 т. – Много добър 5; 
61-70 т. – Отличен 6; 

 ● участие и контролна проверка на студентите по време на занятията (курсови 
задачи, курсов проект)– 10%; 
 ● присъствие и контролна проверка на знанията в семинарните упражнения 
(контролен тест)– 30%; 
 Крайната оценка е комплексна и включва резултатите от оценките в процеса на 
обучение – (курсов проект, контролен тест)  и оценката на писмения изпит. Оценката 
на междинните проверки е условие за предоставяне на бонус от 10% при определяне на 
окончателната оценка по съответната дисциплина. Максимална оценка (Отличен 6) 
получават студентите, които успешно са решили изпитният тест и са се представили 
успешно на междинната проверка. 

16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: не се предвижда 

 


