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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Корпоративни финанси  
2. Код на курса: FIN 3215 
3. Вид на курса: задължителна 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора: доц. д-р Виктория Иванова 
9. Резултати от обучението за дисциплината: усвояване на основните концепции, 
принципи и теории за формиране на инвестиционни портфейли, които са 
приложими не само за ценните книжа, но и за всички останали видове 
инвестиции. 
10.Начин на преподаване: директно.  
11.Предварителни изисквания: студентите трябва да са преминалки успешно курса 
по „Международна икономика”, „Финансова математика”, „Иконометрика”, 
„Статистика”, „МИО”. 
12. Съдържание на курса: теория, принципи и практика на корпоративните 
финанси,свързани с прилаганите техники за инвестиране, валидни както за 
реалните и финансовите инвестиции, така и за капиталовия пазар като цяло; 
специфика на инвестициите в реални и финансови активи, нерационални 
подходи към инвестиционните решения( сигнални ефекти, агентски разходи, 
възникващи в ситуация на конфликт между заинтересованите лица,които намаляват 
стойността на компанията.  
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения.  
15. Методи и критерии на оценяване: казуси, изпит под формата на тест с открити и 
закрити въпроси. 
 Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява 
чрез изпит под формата на тест: 

•  оценка на тест, проведен през сесията - 100%; 
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. 

16. Език на преподаване: български, руски, английски. 
17. Практика: няма. 


