
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалност: Международни финанси
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код FIN3333
2. Наименование на учебната дисциплина: Анализ на доходност и риск
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа, втора
6. Семестър: 2-3
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. Мария Брусева
9. Резултати от обучението: Дават се основни моменти, понятия и задачи в процеса

на инвестиране. Разглеждат се основните техники за отчитане на финансовия
риск при инвестиране. Особено внимание е отделено на различни
информационни технологии и системи, позволяващи решаването на бизнес
задачи, управлението на финансовия риск и класиращи инвестиционни проекти
според тяхната доходност

10. Начин на осъществяване: директно, дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо):

Дисциплината е продължение и се основава на базисни данни, получени от ОИТ,
Финанси, математика и икономическа статистика. В съдържателно отношение тя
има също прави и обратни връзки с изучаваните в специалността дисциплини:
Публични финанси, Финансови пазари, Финансова математика

Съдържание на курса:
12. В лекционния материал се представят основни понятия за финанси и финансово

управление на фирма. Разглеждат се ролята и функциите на финансовия
мениджмънт, а оттам и произтичащите бизнес задачи. Дават се основни
моменти, понятия и задачи в процеса на инвестиране. Разглеждат се основните
техники за отчитане на финансовия риск при инвестиране.

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

1.Славов, З. Брусева, М.Анализ на риска при вземане на финансови решения, Варна,
ВСУ, 2011.
2. Петър Христов, Метатеория на риска - парадигми и теории, Албатрос, 2011
3. Георги Менгов,  Вземане на решения при риск и неопределеност, Жанет - 45,
2007
4. Димитър Дончев, Финансов анализ, Софттрейд, 2006
5. Виолета Касърова, Финансови решения: изследвания и практики, Нов Български
Университет, 2005
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции
15. Методи за оценка и критерии: . Дисциплината приключва с изпит и предаване на

курсова работа, като студентите трябва да покажат усвоените от тях теоретични

http://www.book.store.bg/c/p-l/m-187/albatros.html
http://www.book.store.bg/c/p-l/m-541/zhanet-45.html
http://www.book.store.bg/c/p-l/m-291/softtrejd.html
http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-3984/knigi-ot-violeta-kasyrova.html


знания и практически умения. Оценката е средноаритметична от двата
компонента

16. Език на преподаване: български


