
Факултет: Международна Икономика и Администрация 
Катедра: „Международна икономика и политика ”  
Професионално направление: Икономика  
Специалност: „Международни икономически отношения ”  
Образователно-квалификационна степен: „бакалавър” 
  
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС   
1. Наименование на курса: Международен банков мениджмънт 
2. Код на курса: МАN 1063  
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: трета   
6. Семестър: пети 
7. Брой кредити: 6  
8. Име на лектора:  проф. д.и.н. Пенка Стефанова 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Дисциплината „Международен банков 
мениджмънт” цели усвояване на знания и умения за произхода и еволюцията на банките, 
видове банки и тяхната дейност, операциите на търговските банки; Развитие 
на аналитични способности за оценка на влиянието на риска за банките и неговото 
управление;  Придобиване на умения за вземане на решения относно кредитирането, 
управлението на ликвидността и капиталовата адекватност на банките.  
10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: Необходими са знания и умения макроикономика, 
финанси,  теория на парите, счетоводство, изучавани в предходни години.  
12. Съдържание на курса:  
     Курсът от лекции и упражнения изяснява ролята и мястото на банките в икономиката 
на страната и глобализиращия се свят, ролята на ЦБ, като носител на монетарната 
политика в страната. Подробно се разглеждат методите за управление на банковите активи 
и пасиви, управлението на: рентабилността, капиталовата адекватност и ликвидността на 
банките. 
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):  
- Банков мениджмънт. Стефанова. П., изд. „Тракия М” 2012 г. под печат. 
- Въведение в банковото дело. Вачков. Ст., изд. „Стено” 2009 г. 
- В света на модерното банкиране. Вачков. Ст., изд. „Стено” 2010 г. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:          
      Обучението по „Международен банков мениджмънт” включва лекции и семинарни 
упражнения за системно изучаване на теоретичните постановки и успешната практика за 
работа в банка и банков мениджмънт. Студентите придобиват практически умения за 
изчисляване на лихви по депозити и кредити, съставяне на погасителни планове по 
кредити, консолидация на банкови заеми.  
15. Методи и критерии на оценяване:   
   Общата оценка по дисциплината се формира от: резултатите на писмения изпит  (тест)- 
60%, Теста включва отворени въпроси- пет; въпроси с един верен отговор от 4 възможни -
десет.  Оценката  от две контролни  формира (40%).   
16. Език на преподаване: български, английски, руски.  
17. Практика: няма 



 


