Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ
Катедра: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Специалност: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФОРМАТИКА
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ
Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: ИКОНОМИКА
2. Код на курса: 01.2.2.7.12
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: професионален бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 5
8. Име на лектора: проф. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението за дисциплината:
Целта на курса е да предостави на обучаемите
систематизирани знания за
фундаменталните категории и механизми на функционирането на пазарната икономика и
поведението на стопанските субекти – домакинства, фирми, държава при потреблението,
производството и разпределението на частните и обществените блага. Практическото
усвояване на материала позволява развиване на умения и натрупване на опит при оценката
на алтернативи и осъществяване на избор в микроикономическите им решения, както и в
изработване на собствена оценка и гледна точка по отношение на макроикономическата
действителност и макроикономическите политики.
Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва:
а) да знаят: основните проблеми и въпроси на икономиката и принципите на
икономическото мислене; същността на конкуренцията, пазарните структури и форми и
механизмите за постигане на пазарно равновесие; условията за оптимизиране поведението
на потребителите и фирмите и условията за равновесие на фирмата; формирането на
доходите на факторите на производството и причините за неравенството в икономиката;
основните
макроикономически
проблеми,
инструментите
и
целите
на
макроикономическите политики за тяхното разрешаване; същността на водещите
макроикономически измерители и подходите за тяхното пресмятане; същността на
макроикономическото равновесие и основните теоретични възгледи за начина на неговото
установяване и поддържане при условията на пълна заетост; проявите на
макроикономическа нестабилност и възможностите на макроикономическите политики за
тяхното овладяване; инструментите и ефектите на основните макроикономически
политики.
б) да могат: да прилагат на практика принципите на икономическия избор и
поведение; да отчитат пълния (алтернативен) разход по отношение на всяко едно
решение в икономиката; да умеят да анализират обективната микроикономическа
действителност – пазари конкуренти, разходи, приходи, доходи, цени, пазарни структури
и форми;
да олзват официалните източници на информация за състоянието на
националната икономика – преди всичко официалната статистическа информация; да
умеят да оценяват обективната макроикономическа действителност като част от
стратегическия анализ на макросредата, който е необходим при вземането на всяко
управленско решение; да формират собствено мнение и оценка за провежданите
макроикономически политики и за техните въздействия.

10.Начин на преподаване: лекции, семинарни упражнения
11.Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на „Висша математика 1”
и „Висша математика 2” и други дисциплини от учебния план на специалността.
12. Съдържание на курса:
Въведение в микроикономиката. Оскъдност и избор. Пазар и пазарно равновесие.
Еластичност на търсенето и предлагането. Потребителски избор. Производство.
Равновесие на производителя. Производствени разходи. Конкуренция и пазарна структура.
Производствени разходи и печалба. Монопол. Монополистична конкуренция и олигопол.
Пазарна на производствените фактори. Пазар на труда и работна заплата. Равновесие и
икономическа ефективност. Пазарни провали и ролята на държавата в икономиката.
Основни макроикономически показатели. Система на националните сметки. Брутен
вътрешен продукт и подходи за измерването му. Други измерители на икономическата
активност – брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход,
разполагаем доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. БВП и благосъстоянието
на нацията. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновесие. Съвременен модел на
съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Циклични колебания в икономиката икономически цикъл и икономически растеж. Заетост и безработица. Колебания на
цените. Инфлация. Пари и банки. Паричен пазар и парична политика. Бюджетна система и
фискална политика. Международната търговия и националната икономическа политика.
Международни валутно- финансови отношения и платежен баланс.
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14. Методи и критерии на оценяване:
Изпитът преминава под формата на тест върху теоретичния материал и практически
задачи, като под внимание се взема и активността на студентите по време на самия
обучителен процес през семестъра. Оценяването на резултатите става по следните критерии:
o до 30% верни отговори – Слаб 2;
o до 40% верни отговори – Среден 3;
o до 50% верни отговори – Добър 4;
o до 60% верни отговори – Много добър 5;
o над 70% - Отличен 6.
15. Език на преподаване: български

