
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалност: Финанси
Магистърска програма: Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAN 3362
2. Наименование на курса: Управление на риска
3. Вид: факултативна
4. Цикъл – първи
5. Година от обучението – първа
6. Семестър – 1,2
7. Брой кредити – 3
8. Име на лектора: проф. д-р Петър Христов
9. Резултати от обучението - целта на учебната дисциплина е да се разкрие пред студентите и те да

вникнат и усвоят съдържанието на понятието „риск”, понятията „опасност”, „заплаха””, „сигурност”,
„безопасност” и логическата зависимост между тях. Така формираната система от знания позволява да се
разкрие съдържанието на процеса на анализ и контрол на риска, като възлов компонент от дейността по
защитата на сигурността и обезпечаване на безопасността в човешката дейност и обществения живот.

10.Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - необходимо е студентите да са

преминали учебните дисциплини „Проектна организация и управление”, „Глобализация”, „Мениджмънт”,
„Финанси”.

12. Съдържание на курса: в резултат на преминаване на лекционния курс студентите следва да
придобият знания относно: съдържанието на категорията риск и анализ и контрол (управление) на риска;
понятията сигурност, безопасност, опасност, заплаха, предизвикателство и уязвимост, ресурси и средства
на риска и безопасността; правнонормативната уредба на оценката на риска и критическо отношение
относно степента на адекватност на законодателните и другите нормотворчески актове спрямо развитието
на теорията на риска; методите за въздействие на риска и акта на избор на метод за въздействие на риска в
конкретна ситуация.

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

Христов, П., Метатеория на риска, Варна, 2011 г.
Томов, В., П. Христов, А. Ненова, Екологична сигурност, част І, ВСУ „Черноризец Храбър”,
2007г.
Владимиров, Л., Теория на риска, Варна, 2011 г.
Бек У., Световно рисково общество, С., 1999 г.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване – лекции, презентации, анализ на
практически казуси и др.

15. Методи и критерии на оценяване: писмен изпит, курсова работа .
Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните форми

и присъждане на кредити:
• Присъствена форма, вземане на участие и контролна проверка чрез тест (открити въпроси) върху
предадения материал  по време на лекционните занятията – 20%;
• Дискусии и защита на курсова работа по предварително зададени теми по дисциплината – 10%;
• Оценка на тест (открити въпроси), проведен през сесията - 70%;

16. Език на преподаване: български


