Директор: 073/88 52 88
Заместник-директори: 073/88 52 89
Секретар: 073/88 52 95

Банково дело

ж.к. „Ален мак“, ул. „ Борис Ангелушев“
2700 Благоевград

Врата към големия свят.
Завършилият курса на
обучение може да заема

Сайт на училището:
www.pgiblg.com

следните длъжности:
 Икономист - банково дело;

 Супервайзър;
 Дилър;
 Брокер на ценни книжа;
 Брокер на парични средства;

 Обслужване на физически лица и
предприятия във връзка с водене
на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции във
финансови институции.

гимназия по икономика
„Иван Илиев“

Благоевград

 Банков служител;

 Посредник при продажби;

68 години Професионална

ПГИ “И В АН И Л ИЕВ “

Завършилият специалността

След завършване на обучението по професията завършващият ще

„БАНКОВО ДЕЛО” получава:
 ТРЕТА степен на
квалификация;

притежава следните компетентности:

професионална

 професия: „ФИНАНСИСТ”;

 извършва банкови операции по влогонабиране, предоставяне на кредити, преводи,
движение на финансови и парични средства;
 анализира финансовото състояние на кредитоискатели;

Срок на обучение: 5 ГОДИНИ.

 разпознава официалните парични единици и изброява отличителните знаци на
фалшивите банкноти;
 характеризира и изчислява лихви по кредити, влогове и други банкови операции;
 характеризира валута, валутен курс и валутна политика;
 изчислява стойности при обменни операции с валута;
 работи със специализирани информационни продукти в областта на банковото дело,
застраховането и социалното осигуряване;

Основни изучавани учебни
предмети—професионална
готовка:

под-

 Банково дело — 268 часа;
 Банково счетоводство — 144 часа;
 Счетоводство на предприятието — 144
часа;
 Право — 108 часа;
 Финанси — 98 часа;
 Публични финанси — 72 часа;

 работи с уред за разпознаване на фалшиви банкноти, броячна машина за банкноти и
монети и терминал за дебитни и кредитни карти;
 получава, съставя, обработва, класира, съхранява и архивира документи, свързани с водене на аналитични партиди на банковите клиенти, застрахованите лица и предприятия
и осигурените лица.

Microsoft IT Academy
От месец февруари 2016 г. в Гимназията се предлага възможност за включване в образователната програма на Microsoft IT Academy, която предоставя комплексно обучение за получаване на
теоретични познания и приложение на съвременните информационни технологии.

