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I.  А Н О Т А Ц И Я 

 
 В дисциплината се обсъждат, анализират и доуточняват теоретико-методическите и 
практико-приложни въпроси, свързани с провеждането и оформянето на научни изследвания, свързани 
с финансовата теория и практика и по конкретно в областта на корпоративните финанси. В 
резултат на това, студентите формират знания, умения и способноссти  за провеждане на 
самостоятелни научни изследвания.  
          Опознава се методиката на научните разработки. Дискутират се съвременните теоретични 
концепции в областта на корпоративните финанси и възможностите за приложението им в нашата 
практика. По-конкретно се изясняват въпросите, свързани с дефиниране на  теза на научно 
изследване, прецизиране на целта, задачите, предмета и обекта на  разработката, прилаганата 
методология и методи, а също и прецизиране на ограниченията.  
         Разкриват се подходите и методите за провеждане на емпирични изследвания в корпоративните 
финанси. Разяснява се работата над ръкописа, оформлението, стилистиката, редактирането, рецен-
зирането и други проблеми при разработването на дипломните работи, курсов проект, а също и 
оформянето на автореферат, експозе и презентиране на изследването. 
  Оценява се способността на студентите за извършване на самостоятелна 
научноизследователска работа. 
 

 
II. ТЕМАТИЧНО  СЪДЪРЖАНИЕ  
 
No. 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

 
ТЕМА 1. Приложение на методиката на научните изследвания в 
областта на корпоративните финанси 

 
6 

 
- 

 

1.1 Методология и методи на научните изследвания.    
1.2 Методи, използвани при изследванията в корпоративните 

финанси 
   

 
ТЕМА 2. Аргументиране на избора на тема  

6 -  

2.1 Изясняване актуалността на темата    
2.2 Преглед на изследвания проблем в българската и 

чуждестранната литература 
   

2.3 Приносни моменти при разработване на темата    
 
ТЕМА 3. Информационни източници 

5 -  

3.1 Източници на научна информация и информационно 
обезпечаване на научните изследвания. 

   

3.2 Изготвяне на библиографска справка по темата.    
3.3 Избор на статистически данни.    
3.4. Обсъждане на ползваната литература    
 
ТЕМА 4. Аргументиране на структурата и съдържанието на 
магистърската теза 

6 -  

4.1 Обвързване на структурата на разработката с темата и 
поставените цел и задачи  

   

4.2 Съответствие на съдържанието с поставените цели    
 
ТЕМА 5. Стилово оформление, редактиране и представяне на 
собствената изследователска работа  

 
7 

 
- 

 

5.1 Методически правила за работа над ръкописа.    
5.2 Стилово оформление и окончателна редакция    
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5.3 Подготовка на експозе и автореферат    
5.4 Провеждане на защитата    
 Общо 30 0  

 
ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 
  
No. 

по ред ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 
1. Семестриален (текущ) контрол   
1.1. Научен реферат 1 60 

Общо за семестриален контрол:   
2. Сесиен (краен) контрол   
2.1.    

 Общо за сесиен контрол:   
 Общо за всички форми на контрол:  60 
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