Утвърдил: …………………..
Декан
Дата .............................
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Факултет: Философски
Специалност: (код и наименование)
Ф
Ф
С
0
4
0

1

1

3

Социология
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Дисциплина:

И

3

7

0

ИКОНОМИКА, 2-РА ЧАСТ (Бъдещето на икономическата теория)
Преподавател: Гл. ас. М. Велушев, д-р ик.
Учебна заетост
Аудиторна заетост

Форма
Лекции
Семинарни упражнения
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Доклад/Презентация
заетост
Научно есе
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ
№
1.
2.
3.
4.

Формиране на оценката по дисциплината
Участие в тематични дискусии в часовете
Тестова проверка
Решаване на казуси
Доклад / Есе
Критерии на оценяване

За оценка „Отличен“

Набрани над 90 точки от възможни сто.

За оценка „Много добър“

Набрани между 75 и 90 точки от възможни сто

За оценка „Добър“

Набрани между 60 и 74 точки от възможни сто

За оценка „Среден“

Набрани между 51 и 59 точки от възможни сто

Хорариум
30
30
60
30
30
30
90
150
2
3
5
% от
оценката
10%
30%
40%
20%

Анотация на учебната дисциплина:
Този курс отива отвъд ортодоксалната теория, която се изучава в уводните курсове по
икономика. Студентите ще научат за допирните точки между социологията и икономиката. Ще се
срещнат с икономически учения, които са тясно свързани със социологически концепции. Курсът
ще представи гледните точки на съвременните икономически школи за Теорията за потребителския
избор, концепцията за ефективността на използване на ресурсите и други спорни въпроси. Така
студентите ще научат за новото течение в икономическата мисъл, а именно хетерогенната
икономика, която включва поведенческата, еволюционната, комплексната, невро-, био-,
екологичната, ислямската и т.н икономически школи и концепции. Това знание ще предложи на
студентите-социолози инструментариум за анализ на мотивите зад действията на индивидите и
обществото като цяло. Съществено място ще се отдели на заемат въпросите за икономическата
роля на обществото и на държавата.
Предварителни изисквания:
Да имат интерес към микро- и макроикономика
Очаквани резултати:
Студентите да познават икономическите аспекти на развитието на обществото. Да могат да
разсъждават в условностите на икономическия начин на мислене. Да владеят терминологията и
концепциите, свързани с ортодоксалните и хетеродоксалните икономически теории. Те ще могат да
идентифицират основните причини за отклонение на реалните пазари от теоретичните модели и
последиците от това (положителни и отрицателни ефекти), ще си изяснят необходимостта от
намесата на държавата като регулиращ и активен стопански субект; ще бъдат в състояние да
идентифицират причините за различията в целите на стопанските агенти.
№
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Учебно съдържание
Тема:
Особености на икономическия начин на мислене

Хорариум
2л. + 2 у.

Социология и икономика- все по-разширяваща се сфера на коопериране.
Икономическа социология. Институционална икономика.
Теория за потребителския избор. Рационалност и предвидимост.

2л. + 2 у.

Ефективност – алокационна, производствена ефективност, ефективност в
разпределението. Ефективност и справедливост
Конкуренция. Стратегическо поведение. Последици и обществено
благосъстояние. Теория на игрите.
Цената на социалните норми. Собственост и управление на собствеността.
Застраховане. Морален хазарт. Отговорност на продавача
Икономика на престъпленията и наказанията. Цената на контрола над
престъпността. Парадоксът на ефективното наказание. Търсене на ренти.
Ефектът на очакванията- значението на адаптивните и рационалните очаквания
за икономическата политика
Обществен и личен интерес- конфликти и очаквания
Публични и смесени блага. Теория за публичния избор.
Държавата и икономическото развитие. Глобалните дисбаланси и световните
кризи.
Държавата в глобалната икономика. Природа и последици от глобализацията.

3л. + 3 у.

3л. + 3 у.

3л. + 3 у.
3л. + 3 у.
2л. + 2 у.
2л. + 2 у.
2л. + 2 у.
2л. + 2 у.
2л. + 2 у.
2л. + 2 у.
2л. + 2 у.

Курсът завършва с доклад/ есе с размер до 1000 думи по проблем в следните направления
Въпрос
Особености на икономическия начин на мислене
Социология и икономика- все по-разширяваща се сфера на коопериране. Икономическа
социология. Институционална икономика.
Теория за потребителския избор. Рационалност и предвидимост.
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

Ефективност – алокационна, производствена ефективност, ефективност в разпределението.
Ефективност и справедливост
Конкуренция. Стратегическо поведение. Последици и обществено благосъстояние. Теория на
игрите.
Цената на социалните норми. Собственост и управление на собствеността.
Застраховане. Морален хазарт. Отговорност на продавача
Икономика на престъпленията и наказанията. Цената на контрола над престъпността.
Парадоксът на ефективното наказание. Търсене на ренти.
Ефектът на очакванията- значението на адаптивните и рационалните очаквания за
икономическата политика
Обществен и личен интерес- конфликти и очаквания
Публични и смесени блага. Теория за публичния избор.
Държавата и икономическото развитие. Глобалните дисбаланси и световните кризи.
Държавата в глобалната икономика. Природа и последици от глобализацията.
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