Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
в системата на висшето образование”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

КУРС ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Наименование на курса на обучение: Валутни операции и сделки на организирания борсов и
извънборсов пазар (Over-the-counter-OTC)
Общ хорариум: 30 часа /6 ПО и 24 ДО/
Ръководител на курса: доц. д-р Сава Христов Димов
Анотация:
Курсът включва фундаментални, теоретично-методологически и научно-приложни аспекти при
използването на националните и международните валути, валутния курс, валутните котировки,
валутните сделки и операции, международните валутно-финансови и кредитни институции,
международната валутна система, характерните черти на оригиналните, отличителните белези
на фалшивите чуждестранни банкноти и други актуални въпроси на валутите и валутния пазар.
Той основно е насочен към всички преподаватели, които проявават интерес към операциите и
сделките с валути, реализирането на арбитражни, хеджингови и спекулативни позиции на
разглежданите пазари, платформите за търговия с чуждестранни валути на глобалния
междубанков електронен пазар FOREX, срочните и спот валутни сделки и други.
Цели на учебната програма/план
 да се запознаят курсистите с основите на националните и международните валути, системата
на валутните курсове, валутните котировки и механизмите за функциониране на съвременните
валутни пазари;
 свободно и ефективно за тях да боравят с валутните котировки и валутните курсове, вкл. и
системата на кръстосаните валутни курсове и крос-курсовите котировки;
 да заемат спекулативни, хеджингови и арбитражни позиции по определена спот и срочна
валутна сделка, предпазване от валутни рискове и възможностите на валутни трансфери;
Предпоставки
Курсистите трябва да притежават интерес към валутите и операциите с тях. При своите зад
гранични командировки да боравят свободно с различните чуждестранни валути и да познават
националното законодателство.
Технически предпоставки: компютърна зала с мултимедиен екран за присъственото
обучение; за дистанционното обучение всеки курсист трябва да разполага с компютър свързан
с интернет.
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