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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FIN 3311
2. Наименование на учебната дисциплина: Ценни книжа и борси
3. Вид на курса: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Любомир Георгиев
9. Резултати от обучението: Целта на курса е студентите да придобият основни
знания за микроструктурата и функционирането на основните сегменти на
съвременните финансови пазари – паричните и капиталовите пазари
10.Начин на осъществяване: директно в аудитория
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Дисциплината се основава на
базисните концепции и постановки, получени от курсовете по Микроикономика,
Пари и банки, Финансови пазари. Полезни ще бъдат предварителни познания по
финансов мениджмънт.
12. Съдържание на курса: В учебния материал се акцентира върху ценните книжа
(финансовите инструменти), търгувани на посочените пазари. По-конкретно се
изучават базисните характеристики на въпросните ценни книжа, както и моделите за
определяне на техните цени и доходност. Разглежда се и спецификата на фондовите
борси като пазарни посредници, както и конкурентните на борсите съвременни
пазарни структури
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:

1. Боди, З., А. Кейн, А. Маркъс. Инвестиции. Натурела, С., 2000.
2. Шарп, У., Г. Александер, Дж. Бэйли. Инвестиции. Пер. с англ., ИНФРА-М, М.,
1999.
3. Мишкин, Фр. Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари. Изд.
“Отворено общество”, С., 1999.
4. Левинсън, М. Финансови пазари. Изд. "Класика и Стил", С., 2004.
5. Тьюлз, Р., Э. Брэдли, Т. Тьюлз. Фондовый рынок. 6-е изд. Пер. с англ., М.:
ИНФРА-М, 1997.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и упражнения
15. Методи за оценяване и критерии: семестриален изпит чрез тест и задача,
признаване на 3 кредита при оценка 3 и по-висока.
16. Език на преподаване: български


