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Факултет: „Международна икономика и администрация” 
Катедра: „Международна икономика и политика” 
Професионално направление: „Икономика” 
Специалност: „Маркетинг”  
МП „Международен маркетинг” 
Образователно-квалификационна степен: „магистър” 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Международни финанси 
 2. Код на курса: FIN 3001 
 3. Вид на курса: факултативен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 

 7. Брой кредити: 3 
 8. Име на лектора: проф. д-р Цветка Стоенчева, проф.д-р Татяна Хубенова-Делисивкова 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения и компетенции  
по проблемите на регулирането на международната валутно-финансова сиситема,  
управлението на платежния баланс и валутния курс на отделните страни, както и на  
външния дълг.Обучението в областта на международния кредит и прилагането на  
чуждестранни инвестиции има за цел да да изгради в студентите приложно-практически  
умения. 

 10. Начин на преподаване: директно  
 11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):Международни 

икономически отношения, Международен финансов мениджмънт 
 12. Съдържание на курса (анотация): Обучението по дисциплината има за цел да се 

разкрият съдържанието, механизмите и инструментариума на функциониране на 
международните финанси. Целта е да се анализира международния финансов ред от 
позициите на теорията на международната политическа икономия. Охарактеризират се 
платежния баланс, валутата, видовете валутни курсове и тяхното приложение. Разкрива 
се валутният и лихвен арбитраж и значението им при формирането на валутния курс и за 
извършването на валутно-финансовите операции. Представят се теории за регулиране на 
платежния баланс, валутния курс, международния кредит и задлъжнялост. 
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература): 

      Стоименов, М., Международни финанси, София, 2008. 
       Миркович, К., Meждународна икономика, първо издание, Издателство “Тракия-М”,    
       София, 2010. 
       Масларов, С., Валута и международни финанси, Издателство на НБУ, София, 2011. 
       Минасян, Г., Финансово програмиране, второ издание, Издателска къща „Литавра”,  
       София, 2007 
       Pilbeam, K., International finance, 3rd. ed. - Basingstoke [u.a.]: Palgrave Macmillan,2007. 
       Levi, M., International Finance, 4th ed., Routledge, 2005. 
       De Grauwe, Р., Economics of Monetary Union, Oxford University Press, 2007. 
       14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Обучението се осъществява  
        чрез съчетаването на лекциите от представената програма с предварителна подготовка  
        на студентите по зададени теми за занятия и дискусии.  

При обучението се използват се слайдове, ППП, он-лайн източници      
        /видеоконферентни, предоставяни от преподавателя на материален и  
        електронен носител, специализирани доклади и литературни източници, както и  
         аналитична интерпретация на конкретни случаи от стопанската практика по проблемите  
         на международните финанси. 
  
         15. Методи и критерии на оценяване: Методът за оценяване се основава на  
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средноаритметична крайна оценка,  която се определя от резултатите от: 1)краен писмен 
семестриален изпит;2) междинен изпит под формата на индивидуална разработка на 
курсоваработа и/или задача и 3)присъствие на консултации и устна защита на курсовите 
работи.Студентите могат да направят своя избор за повишаване на текущата оценка по 
заданието за курсова работа или за предварителния текст като подобрят резултатите си по 
междинните оценки преди окончателния писмен текст. 
 Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешно 
приключване на обучението е “Среден/3/”; съотнесена с Европейската система за трансфер 
на кредити съпоставимостта на оценките е следната : 

 
Отличен /6/ Много добър /5/ Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/ 
A B C D E FX F 
Присъждат се кредити както е по учебен план Не се присъждат 

кредити 
 16. Език на преподаване:български 
 17. Практика:по избор на студентите 
  


