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Лисанс 
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Бълг.: Бакалавър 

Фр.: Лисанс 

Година – III-та Семестър – VI-ти 
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Часове: 

Аудиторна натовареност  - 30 

Извънаудиторна натовареност - 30 

Характер на обучението 

Редовна форма 
Език на обучението 

Френски език 

 

Съдържание на дисциплината (анотация) 

 

Курсът се осъществява изцяло на френски език и е предназначен за студентите от 

специалностите Икономика и Стопанско управление. Предлага се подробна 

класификация на валутните режими, като се обясняват предимствата и 

недостатъците от тяхното приложение. Систематизират се начините за измерване 

на валутните курсове и се разяснява значението на вътрешната и външна 

конверируемост на една валута. Посочват се характеристиките на основните 

международни валути и се разглежда конкуренцията между долар и евро, както и 

нарастващата роля на азиатските валути в контекста на евлоюцията на 

Международната валутна система. Основно внимание се отделя на икономическите 

ефекти от прилагането на даден валутен режим. Разглеждат се основните канали на 

трансмисия между валутен режим и реална икономика и се прави преглед на 

резултатите от изследванията в регионален и глобален мащаб. В последната част на 

курса се прави преглед на основните валутни кризи от последните години. Накрая 

се поставя въпроса за необходимостта от реформа на Международната валутна 

система и за ролята на Международния валутен фонд по нейното регулиране. 

 

Цели на курса  
 

Курсът има за цел да изясни основни въпроси свързани с функционирането на 

Международната валутна система. 

 

Преминавайки курса студентите трябва да знаят:  

 Студентите трябва да придобият необходимите знания за различните 

валутни режими, основните световни валути и взаимодействията между тях. 

 Студентите трябва да придобият задълбочена представа за ролята на 

валутната политика за финансовата стабилност и икономическото развитие 
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в условията на все по-интегрирани финансови пазари. 

 

Преминавайки курса студентите трябва да могат: 

 

 Студентите трябва да могат да правят аргументирани анализи на ползите и 

недостатъците на различните валутни режими, причините за възникване на 

валутни кризи и механизмите за справяне с тях. 
 

Връзка с други дисциплини от учебния план (вертикални и хоризонтални) 

 

Студентите трябва да са преминали обучение в курсовете по Макроикономика, 

Пари, банки и финансови пазари и Международна икономика 

 

Методи на преподаване  

 

Стремежът е да се използват най-добрите преподавателски практики залегнали в 

българската и френската система на преподаване. Лекционните курсове се 

предлагат под формата на отговори на въпроси по основните теми. Ползват се 

възможностите, които дават съвременните технически средства за обогатяване и 

разнообразяване на учебния процес (PowerPoint, Интернет). Стимулира се 

самостоятелното търсене на литература от студента, за целта се използват и базите 

данни, за които е абониран Стопанския факултет. 
 

Извънаудиторна натовареност на студентите 

 

На студентите предварително и по време на курса се предоставят материали на 

френски език, които те трябва да свикнат да анализират и резюмират. Успешната 

подготовка за изпит предполага присъствие на лекции, преглед на предоставените 

рефенции,  непрекъснато и внимателно следене на икономическите новини 

свързани с дисциплината.  
 

Форма на контрол и методи на оценяване 

 

Писмен изпит на френски език върху материала от лекциите и допълнителната 

литература. 

При оформянето на крайната оценка се взимат предвид следните елементи: 

- присъствие и участие; 

- способност за анализ и аргументация; 

- старание при подготовката и предствянето на възложената задача; 

- лична инициативност при търсенете на помощни материали; 

- грамотност на писменото и устното изразяване на френски език. 
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СЪДЪРЖАНИЕ  НА УЧЕБНАТА  ПРОГРАМА: 

 

А.Лекции: 

 

№ Тема: Бр.часо
-ве: 

1. Международна валутна система. Дефиниция и основни 
характеристики. 

2 

2. Валутни режими. Класификации. Видове валутни режими. 2 

3. Валутни курсове и начини на измерване. 2 

4. Конвертируемост: дефиниция и характеристики. 2 

5. Международни валути: дефиниция и характеристики. 2 

6. Еволюция на Международната валутна система. Актуално 
състояние на Международната валутна система. 

3 

7. Валутни режими и финансова стабилизация. Връзка между 
валутен режим, паричната политика и капиталови потоци. 

2 

8. Резултати от приложението на различни валутни режими по 
отношение на финансовата стабилизация Опитът на 
страните от Централна и Източна Европа. 

2 

9. Валутни режими и реална икономика. Канали на трансмисия 
между валутни режими и реална икономика. Опитът на 
страните от централна и източна Европа 

2 

10. Валутни режими и икономически растеж: глобални резултати. 2 

11. Валутни кризи и поуките от тях. Основни валутни кризи от 
90те години на 20ти век до наши дни. 

3 

12. Валутни сътресения в Централна и Източна Европа. 2 

13. Водещи индикатори за валутни кризи. 2 

14. Предложения за реформа на Международната валутна 
система 

2 

 Общо: 30 
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