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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код - FIN3263
2. Наименование на учебната дисциплина - Европейски паричен и банков съюз
3. Вид – избираем
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението - първа
6. Семестър – 1,2,3
7. Брой кредити – 4,5
8. Име на лектора – проф. д-р Емил Панушев, проф.д-р Татяна Хубенова
9. Резултати от обучението – придобиват се знания и умения в областта на

валутната и парична интеграция на ЕС , еврото и Еврозоната, участието на
страните в европейски и банков съюз.

10. Начин на осъществяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) – знания по

„Европейска икономическа интеграция”, „Международна икономика”,
„Международни организации”.

12. Съдържание на курса - Валутна интеграция и платежни отношения.Институции и
общи политики за европейска интеграция. Същност, предпоставки и етапи на
изграждане на Икономическия и валутен съюз. Международната частна и официална
употреба на еврото и ролята му като втора резервна и инвестиционна валута в света и
др.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

Хубенова-Делисивкова, Т.., Европейският вътрешен пазар, Изд.УНСС,2008
Хубенова-Делисивкова, Т.,(отг.ред.), Приобщаването на България към ЕС,, УИ, С.,

2007
De Grauwe, Economics of Monetary Union, Oxford University Press, 2007
Сonvergence Report , EC, 2010
Why price stability, Ed.Herrero, A., Gaspar, V., Hoogdin.L., ECB, 2010, pp.226
The Monetary Policy of the ECB, ECB, 2009, pp.148

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - лекции,
презентации, работа в екип.

15. Методи за оценка и критерии - Методът за оценяване се основава на
средноаритметична крайна оценка,  която се определя от резултатите от: 1)краен
писмен семестриален изпит;2) междинен изпит под формата на индивидуална
разработка на курсова работа и/или задача и 3)присъствие на консултации и
устна защита на курсовите работи.

16. Език на преподаване – български.


