
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: Администрация и управление
Специалност: „Бизнес администрация и мениджмънт“
МП “Управление на международни бизнес проекти”
Образователно-квалификационна степен: “магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: АСС 3151
2. Наименование на курса: Проектно счетоводство
3. Вид на курса: факултативна
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа, втора
6. Семестър: втори, трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението по дисциплината: да се постигне базисна степен на знания за
основните счетоводно-правни категории и принципи, счетоводното законодателство в
Европа и в България, както и начална подготовка за умения за текущо водене на
счетоводните сметки в предприятията.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: добра общоикономическа, финансова и търговско-правна
подготовка на студентите. От студентите се изисква да са преминали подобни курсове,
както и да притежават базисни математически знания и умения, а също й логическо
мислене.
12. Съдържание на курса: Изучават се теми: счетоводно законодателство в България;
капиталовото равенство като основа на системата на двойното счетоводство; същност,
характеристика и класификация на активите, пасивите, приходите и разходите на
предприятието; първоначално и последващо оценяване на активите и пасивите; текущо
осчетоводяване; финансови отчети; годишно приключване; счетоводна политика.
13. Библиография - съществува изключително богат и разнообразен избор на учебна
литература на български и чужди езици. Определени насоки за това се дават в първите
занятия по дисциплината. Освен това се изисква работа с нормативни документи, като
например Закон за счетоводството, МСС/МСФО, а при желание и някои от Европейските
директиви.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: директно в аудитория
15. Методи и критерии на оценяване: писмен изпит
Заданието за изпита се състои от 20 тестови въпроси. Верен отговор на всеки  от
тестовите въпроси  носи по 2 точки или общо 40 точки.
Начин на оценка на резултата от теста:
За частично верен отговор (когато има повече от един отговор) и при отбелязани два
отговора, от които един е  верен   или  поправка на отговорите се дава 1 точка.
За оценка отличен 6 са необходими :       36– 40 точки
За оценка мн. добър 5  са необходими :   31 – 35  точки
За оценка добър 4 са необходими :           25 – 30 точки
За оценка среден 3 са необходими :         минимум 24 точки
16. Език на преподаване: български
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