Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ
Катедра: МЕНИЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА
Професионално направление: 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: МЕНИЖДМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ
Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
2. Код на курса: 07.1.5.6.25
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: професионален бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Теодора Рупска
9. Резултати от обучението за дисциплината:
Целта на дисциплината е да даде на студентите в систематизиран вид знания и
практически умения в областта на общата теория на счетоводството, методологията и
методиката на финансовото счетоводство на предприятието, както и познания за изготвяне
на годишните финансови отчети.
Основни знания за счетоводната дейност в предприятието.
Практически умения за финансовата отчетност на предприятието.
Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са запознати с основите
на счетоводството на предприятието и неговата нормативна база, както и да умеят да
решават практически казуси и задачи, свързани със счетоводното отчитане на стопанските
операции.
10.Начин на преподаване: лекции и семинарни упражнения.
11.Предварителни изисквания:
От съществено значение са знанията придобити по дисциплините микроикономика,
макроикономика, икономика на съобщенията, основи на правото, търговско право, включени
в учебния план на специалността.
12. Съдържание на курса:
В раздел „Обща теория на счетоводството” се разглеждат въпроси, свързани с
обектите на счетоводството, елементите на метода на счетоводството, както и
организацията на счетоводното отчитане. Разделът „Методология и методика на
финансовото счетоводство на предпрятието” засяга важни въпроси от областта на
счетоводното отчитане на капиталите, дълготрайните и краткотрайни активи,
приходите и разходите на предприятието, както и формирането на финансовия резултат
от неговата дейност.
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14. Методи и критерии на оценяване:
Дисциплината завършва изпит на основата на тест, който съдържа теоритечна част и
решаване на изпитна задача. Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата
на точкова система като максималния брой точки, който студентите могат да получат е
100 (Таблица 1.). Те се формират оценката по следния начин:

Брой точки
0 – 20
20 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 84
85 – 100

Таблица 1.
Оценка по шестобалната система
Слаб 2 (F)
Слаб 2 (FX)
Среден 3,00 (E)
Среден 3,00 (D)
Добър 4,00 (C)
Мн. добър 5,00 (B)
Отличен 6,00 (A)

15. Език на преподаване: български

