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Магистърските програми по Стопанско управление дават възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за надграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности, за изпълнението
на конкретни трудови функции. Те дават възможности за получаване на
умения за научноизследователска работа и др. Успешно завършилите
могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански
организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.
С решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет (Протокол № 04/14.04.2009 г.) се утвърждава правилото, че магистрите от
дадена програма могат да слушат като избираеми, курсове и от други
магистърски програми на Стопанския факултет, както избираеми,
така и задължителни. Необходимо е само студентът да събере нужните кредити.
Магистърските програми са в два варианта – за специалисти и
за неспециалисти (названието “неспециалист” е условно). Разграничението е въз основа на базовото бакалавърско (или магистърско –
при петгодишно обучение) образование на кандидатите.
– В магистърските програми за специалисти могат да кандидатстват:
А) лица с базова подготовка по специалностите Икономика и Стопанско управление;
Б) лица, които вече са изучавали и завършили успешно най-малко
8 (осем) от посочените по-долу 12 (дванадесет) дисциплини, включени в учебния план на подготвителната година за кандидатитенеспециалисти. За да бъде зачетена съответната дисциплина, хорариумът, посочен в дипломата за завършена образователна степен, не
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трябва да е по-малък от 80% от предвидения по учебен план .
Прием. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение се явяват на писмен тест и устно
събеседване. Балът се образува от: а) средния успех от дипломата за висше
образование (бакалавър или магистър-при петгодишно обучение); б) успеха
от държавния изпит (защита на дипломна работа) за бакалавърска степен; в)
оценките от писмения тест; г) устното събеседване2.
– В магистърските програми за неспециалисти могат да кандидатстват всички лица, независимо от характера на базовото им образование.
Прием. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и
кандидатите за платена форма на обучение се явяват на следните
входни изпити: а) писмен изпит за оценяване на общата икономическа
/ управленска култура; б) писмен изпит за определяне нивото на владеене на западен език; в) устно събеседване. Балът се образува от: а)
средния успех от дипломата за висше образование (бакалавър или
магистър – при петгодишно обучение); б) успеха от държавния изпит
(защита на дипломна работа); в) оценките от писмените изпити и устното събеседване. Въпросите за писмения изпит са свързани с обосноваване на лично мнение по актуален икономически/управленски
проблем, текстове за превод или отговор на въпрос от и на чужд език
(английски, немски, френски, испански, италиански).3
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Тези кандидати трябва да изучат и да положат изпити по учебните дисциплини от подготвителната година, които не са изучавали. За всеки от тези курсове
допълнително се заплаща учебна такса.
2

Кандидатите за магистърската програма по Управленски информационни
системи се явяват и на тест за установяване на компютърната им грамотност, като
за това получават оценка „да“ или „не“. Получилите оценка “не” на теста за компютърна грамотност не участват в класирането за тази програма.
3

Кандидатите за магистърската програма по Управленски информационни
системи – неикономисти се явяват и на тест за установяване на компютърната им
грамотност, като за това получават оценка „да“ или „не“. Получилите оценка “не”

Крайното класиране става според бала и реда на посочените желания, в съответствие с Правилник за приемане на студенти в Софийския университет „Свети Климент Охридски” за образователноквалификационна степен „магистър” през учебната 2011/2012 г.
Съотношението на местата за обучение по държавна поръчка и
срещу заплащане се определя ежегодно.
Списък
на дисциплините, според които се определя
правото за кандидатстване в магистърските програми
за специалисти
Дисциплина
1. Основи на управлението
(вкл. Бизнес планиране и контрол)
2. Микроикономика
3. Макроикономика
4. Маркетинг
5. Държавни финанси
6. Количествени методи в управлението
7. Правни основи на управлението
8.Управление на човешките ресурси
и организационно поведение
9. Счетоводство
10. Статистика
11.Информационни технологии и системи
12. Корпоративни финанси

Магистърска програма:


Общ
хорариум

Лекции

Упр.

90
60
60
45
30
30
45

60
60
60
30
30
30
30

30
0
0
15
0
0
15

90
75
60
60
30

45
75
60
30
30

45
0
0
30
0

Бизнес администрация –
стратегическо управление

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

на теста за компютърна грамотност не участват в класирането за тази програма.

Ръководител: доц. д-р Анастасия Бънкова
тел.: 971 10 02, вътр. 372
е-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и организационно развитие. Програмата по Стратегическо управление поставя акцент върху разработването на организационната стратегия.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика, Стопанско управление и свързаните с тях или изучавани
минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с
хорариум не по-малък от 80% от изисквания.
Възможна реализация на завършилите програмата: Ръководители на разнообразни по бранш и големина организации, занимаващи се
със стратегическо управление и/или планиране; консултанти, преподаватели и научноизследователски кадри.
Във втори семестър студентите избират един профилиращ модул.
Дисциплините от избрания профил стават задължителни. Ежегодно се
обявяват модулите „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия
капитал” и „Маркетинг”. Останалите модули се обявяват при наличие
на ресурси. Възможно е също при интерес и ресурси да се разработват
и допълнителни модули.
Магистърска програма:


Бизнес администрация –
развитие на човешките ресурси

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д.ик.н Желю Владимиров
тел.: 873 81 23
е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

Цел на програмата: Програмата по Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси се занимава със стратегическия ресурс на
организацията – нейния персонал, формирането и развитието на организацията като жизнеспособен социален организъм.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика, Стопанско управление и свързаните с тях или изучавани
минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с
хорариум не по-малък от 80% от изисквания.
Възможна реализация на завършилите програмата: Директори
по управление на човешките ресурси, ръководители на едноименни
отдели, специалисти в такива звена; консултанти, преподаватели,
научноизследователски кадри.
Във втори семестър студентите избират един профилиращ модул.
Дисциплините от избрания профил стават задължителни. Ежегодно се
обявяват модулите „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия
капитал” и „Маркетинг”. Останалите модули се обявяват при наличие
на ресурси. Възможно е също при интерес и ресурси да се разработват
и допълнителни модули.
Магистърска програма:


Бизнес администрация –
икономика и управление на
здравеопазването

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Анастасия Бънкова
тел.: 971 10 02, вътр.372
е-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg
Стопански факултет, Медицински факултет
Магистърската програма по Бизнес администрация – Икономика и

управление на здравеопазването за специалисти е предназначена за
кандидати с базово образование по специалностите Стопанско управление и Икономика. Продължителността на обучението е 1,5 години и
обхваща: Специализиращ модул (един семестър) - базова задължителна подготовка; Профилиращ модул (един семестър - ориентиран
към системата за обществено здравеопазване в България; Изборнозадължителна и свободно избираема практическа подготовка - в
един от предлаганите практикуми (виж по-долу); Финален модул
(един семестър) – разработване и защита на преддипломен проект и
на магистърска теза.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика и Стопанско управление и свързаните с тях или изучавани
минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с
хорариум не по-малък от 80% от изисквания.
Целта на програмата:Да подготви високо квалифицирани административни кадри за общественото здравеопазване. Те могат да работят както в публичната администрация, така и в администрацията
на различните здравни заведения и институции.
Програмата приема високи международни стандарти. Курсовете
са разработени по международни проекти.
След завършване на обучението студентът трябва да знае: Базови икономически, правни, управленски знания за общественото
здравеопазване.
Да може: Да прилага знанията си в управлението на конкретна
здравна организация или в публичната администрация, занимаваща се
със здравеопазването. Да е способен да развива сам знанията и уменията си.
Да бъде: Човек, който успешно се справя със сложната ситуация в
здравното заведение, където се преплитат интересите на много групи
– пациенти и техни близки, лекари, сестри и друг медицински и парамедицински персонал, общество и други, отговорен, принципен, всеотдаен.
Възможна реализация на завършващите: В разнообразни здравни
заведения, публичната администрация, здравната каса, съсловните

организации, аптеки, социални домове, центрове за здравни грижи.
Магистърска програма:


Икономика и управление
на туризма

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Соня Милева
тел.: 0887/ 21 96 12
е-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление – туристическата
индустрия.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика, Стопанско управление и свързаните с тях или изучавани
минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с
хорариум не по-малък от 80% от изисквания.
Възможна реализация на завършилите програмата: Завършилите
магистри могат да бъдат ръководители на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристическите курорти, комплекси, ваканционни туристически селища, могат да работят в областта на хотелиерството и ресторантьорството,
туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и
консултантски фирми, сдружения, фондации, да участват в организации и комисии за контрол на качеството на туристическите услуги, за
категоризация и регистрация на фирми и отрасли за провеждане на
туристическа дейност и др.

Магистърска програма:


Икономика и управление
на публичния сектор

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Александър Николов
тел.:0899/ 06 52 62; 971 10 02, вътр. 302
е-mail: alek_nikolov@mail.bg
Цел на програмата: Да се създадат висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за управление в публичния сектор, да правят икономически анализи и да взимат
аргументирани от стопанска гледна точка решения в публичния сектор.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика, Стопанско управление и свързаните с тях или изучавани
минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с
хорариум не по-малък от 80% от изисквания.
Възможна реализация на завършилите програмата: Като държавни служители на национално равнище, в областна и общинска
администрация, главни секретари на министерства и други ведомства,
кметове, секретари на общини, директори и служители в нестопански
организации, служители в обществени организации, административни
директори в стопански организации и др.


Магистърска програма:


Управленски информационни
системи

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Красимира Швертнер
тел.: 0877/ 23 30 92
е-mail: shvertner@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Студентите да развият и задълбочат своите

знания и умения в областта на информационните и комуникационните технологии и системи; да получат практически опит при използване на информационни и комуникационни технологии и системи за
решаване на бизнес-задачи; да могат да описват и създават подходи,
методи, техники, софтуерни средства в процеса на систематичното
изграждане, внедряване и поддържане на информационни системи.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика или Стопанско управление.
Възможна реализация на завършилите програмата: В стопански
организации като консултанти, преподаватели и научноизследователски кадри със задълбочени знания в областта на Интернеттехнологии, бизнес-телекомуникации, мултимедия, приложна статистика и др.

 Магистърска програма: Бизнес администрация
(на английски език)
Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Невяна Кръстева
е-mail: nevianak@hotmail.com
тел: 0 887 219 257
За допълнителна информация: Тихомир Тихомиров
e-mail: masters@cityu.bg
тел: 0 889 679 559
Цел на програмата: Магистърската програма по Бизнес администрация (на английски език) дава възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за надграждане на знания и умения, необходими за успешна реализация на трудовия пазар.
Условия за кандидатстване: Магистърската програма по Бизнес
администрация (на английски език) e предназначена за кандидати с

ОКС «Бакалавър» по Икономика или Стопанско управление.
Прием: За да бъдат приети, студентите се явяват на компютърно
адаптиран изпит по английски език, който включва езиков модул за
бърза, точна и ефективна оценка на писменото и устно владеене на
езика и писане на есе по зададена тема.
Възможна реализация на завършилите програмата: Експертни
или мениджърски позиции в международни компании.

 Магистърска програма: Мениджмънт на проекти
(на английски език)
Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Невяна Кръстева
е-mail: nevianak@hotmail.com
тел: 0 887 219 257
За допълнителна информация: Тихомир Тихомиров
e-mail: masters@cityu.bg
тел: 0 889 679 559
Цел на програмата: Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и
средства за управление на проекти. След завършване на образованието си, студентът трябва да знае и да може да прилага основните принципи на стратегическото управление на проекти в динамична работна
среда. Програмата дава възможност на студентите да разработват
организационна стратегия, като използват знанията си за ефективно
планиране, оценка на себестойността и управлението на риска.
Условия за кандидатстване: Магистърската програма по Мениджмънт на проекти (на английски език) е предназначена за кандидати
с ОКС «Бакалавър» по Икономика или Стопанско управление.
Прием: За да бъдат приети, студентите се явяват на компютърно
адаптиран изпит по английски език, който включва езиков модул за

бърза, точна и ефективна оценка на писменото и устно владеене на
езика и писане на есе по зададена тема.
Възможна реализация на завършилите програмата: Ръководители на проекти в различни области. Специалисти, занимаващи се със
стратегическо управление и планиране.

 Магистърска програма: Мениджмънт на технологиите
(на английски език)
Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Невяна Кръстева
е-mail: nevianak@hotmail.com
тел: 0 887 219 257
За допълнителна информация: Тихомир Тихомиров
e-mail: masters@cityu.bg
тел: 0 889 679 559
Цел на програмата: Целта на програмата е студентите да развият
и задълбочат своите знания в областта на информационните технологии. Програмата дава възможност те да получат практически опит при
използване на информационни и комуникационни системи и технологии, да решават бизнес задачи и да създават иновационни методи за
изграждане и внедряване на информационни системи.
Условия за кандидатстване: Магистърската програма по Мениджмънт на технологиите (на английски език) е предназначена за кандидати с ОКС «Бакалавър» по Икономика или Стопанско управление.
Прием: За да бъдат приети, студентите се явяват на компютърно
адаптиран изпит по английски език, който включва езиков модул за
бърза, точна и ефективна оценка на писменото и устно владеене на
езика и писане на есе по зададена тема.
Възможна реализация на завършилите програмата: Системни
администратори и специалисти в областта на информационните и

комуникационни технологии
Тематичен въпросник
за приемен изпит за магистърските програми по
специалността Стопанско управление
(за завършилите икономически специалности)
1. История и развитие на управленската мисъл;
2. Цели и целеполагане в организациите. Организационно устройство;
3. Организационна диагностика. Подходи. Методи;
4. Организационни стратегии;
5. Бизнес-план – предназначение, съдържание, методи на съставяне;
6. Мотивация на сътрудника в организацията;
7. Конфликти в организацията и справянето с тях;
8. Организационното поведение в културен контекст;
9. Планиране, набиране, подбор, атестиране, възнаграждение, развитие на персонала на организацията;
10. Маркетингови инструменти за въздействие върху пазара. Маркетинг микс;
11. Бизнес-комуникации – същност и методи на осъществяване;
12. Корпоративни финанси;
13. Счетоводството в управлението на предприятието.
Литература:
Бизнес комуникации, Ръководство за успешен бизнес, поредица
Harvard Business Essentials, 2004
Бънкова, А., Организационната теория и проектирането на организации, 2004
Давидков, Ц., Управление на организациите, 2006
Дурин, Ст., Счетоводство на предприятието, 2000
Котлър, Ф., Управление на маркетинга: структура на управлението на
пазарното предлагане, 2002
Малкият бизнес. Справочник почти за всеки. (съставител Й. Коев), 2006
Паунов, М., Мотивация, 2004

Петров, Г., Основи на финансите на фирмата, 2000
Славова, И., Бизнес планиране, 2004
Трифонов, Т. и колектив, Корпоративни финанси, първа и втора част,
1999
Шопов, Д. и М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, първа
и втора част, 2002



Магистърска програма:


Бизнес администрация –
стратегическо управление
(неспециалисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Анастасия Бънкова
тел.: 971 10 02, вътр. 372
е-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg
За подготвителната година: гл. ас. Олимпия Ведър
тел.: 971 10 02, вътр. 326
е-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg; olympia@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и организационно развитие. Програмата по стратегическо управление поставя акцент върху разработването на организационната стратегия.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата: Ръководители на разнообразни по бранш и големина организации, занимаващи се
със стратегическо управление и/или планиране; консултанти, преподаватели и научноизследователски кадри.

В четвърти семестър студентите избират един профилиращ модул.
Дисциплините от избрания профил стават задължителни. Ежегодно се
обявяват модулите „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия
капитал” и „Маркетинг”. Останалите модули се обявяват при наличие
на ресурси. Възможно е също при интерес и ресурси да се разработват
и допълнителни модули.

Магистърска програма:


Бизнес администрация –
развитие на човешките
ресурси (неспециалисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д.ик.н Желю Владимиров
тел.: 873 81 23
е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg
За подготвителната година: гл. ас. Олимпия Ведър
тел.: 971 10 02, вътр. 326
е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg; olympia@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Програмата по Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси се занимава със стратегическия ресурс на
организацията – нейния персонал, формирането и развитието на организацията като жизнеспособен социален организъм.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата: Директори
по управление на човешките ресурси, ръководители на едноименни
отдели, специалисти в такива звена; консултанти, преподаватели,
научноизследователски кадри.
В четвърти семестър студентите избират един профилиращ модул.

Дисциплините от избрания профил стават задължителни. Ежегодно се
обявяват модулите „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия
капитал” и „Маркетинг”. Останалите модули се обявяват при наличие
на ресурси. Възможно е също при интерес и ресурси да се разработват
и допълнителни модули.



Магистърска програма:


Бизнес администрация –
икономика и управление на
здравеопазването (неспециалисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Анастасия Бънкова
Тел.: 971 10 02, вътр. 372
е-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg
За подготвителната година: гл. ас. Олимпия Ведър
тел.: 971 10 02, вътр. 326
е-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg; olympia@feb.uni-sofia.bg
Стопански факултет, Медицински факултет
Магистърската програма по Бизнес администрация – Икономика и
управление на здравeопазването за неспециалисти е предназначена за
кандидати с бакалавърска или магистърска степен по друга специалност, освен икономика и стопанско управление. Продължителността
на обучението е 2,5 години и обхваща:Подготвителен модул (два
семестъра) - базова задължителна подготовка по икономика и управление; Специализиращ модул (един семестър) - базова задължителна
подготовка; Профилиращ модул (един семестър) - ориентиран към
системата за обществено здравеопазване в България; Изборнозадължителна и свободно избираема практическа подготовка в един

от предлаганите практикуми (виж по-долу); Финален модул (един
семестър) – разработване и защита на преддипломен проект и на
магистърска теза.
След завършен едногодишен курс – базово обучение по икономика
и управление, в програмата могат да се включат и „неспециалисти” –
хора с бакалавърска или магистърска степен по друга специалност,
освен Икономика и Стопанско управление.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.
Цел на програмата:Да подготви високо квалифицирани административни кадри за общественото здравеопазване. Те могат да работят
както в публичната администрация, така и в администрацията на различните здравни заведения и институции.
Програмата приема високи международни стандарти. Курсовете
са разработени по международни проекти.
След завършване на обучението студентът трябва да знае: Базови икономически, правни, управленски знания за общественото
здравеопазване.
Да може: Да прилага знанията си в управлението на конкретна
здравна организация или в публичната администрация, занимаваща се
със здравеопазването. Да е способен да развива сам знанията и уменията си.
Да бъде: Човек, който успешно се справя със сложната ситуация в
здравното заведение, където се преплитат интересите на много групи
– пациенти и техни близки, лекари, сестри и друг медицински и парамедицински персонал, общество и други, отговорен, принципен, всеотдаен.
Възможна реализация: В разнообразни здравни заведения, публичната администрация, здравната каса, съсловните организации,
аптеки, социални домове, центрове за здравни грижи.
Магистърска програма:


Икономика и управление
на туризма (неспециалисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Соня Милева
тел.: 0887/ 21 96 12
е-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление – туристическата
индустрия.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата: Завършилите магистри могат да бъдат ръководители на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в
туристическите курорти, комплекси, ваканционни туристически
селища, могат да работят в областта на хотелиерството и ресторантьорството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации, да
участват в организации и комисии за контрол на качеството на
туристическите услуги, за категоризация и регистрация на фирми и
отрасли за провеждане на туристическа дейност и др.

Магистърска програма:


Икономика и управление
на публичния сектор
(неспециалисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Александър Николов
тел.: 0899/ 06 52 62; 971 10 02, вътр. 302

е-mail: alek_nikolov@mail.bg
Цел на програмата: Да се създадат висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за управление в публичния сектор, да правят икономически анализи и да взимат
аргументирани от стопанска гледна точка решения в публичния сектор.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата: Като държавни служители на национално равнище, в областна и общинска
администрация, главни секретари на министерства и други ведомства,
кметове, секретари на общини, директори и служители в нестопански
организации, служители в обществени организации, административни
директори в стопански организации и др.

Магистърска програма:


Управленски информационни
системи (неспециалисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Красимира Швертнер
тел.: 0877/ 23 30 92
е-mail: shvertner@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Целта на програмата е да подготвя кадри за
нуждите на стопанската практика, като дава на завършилите систематични знания и умения в областта на информационните и комуникационни технологии и системи, за да ги подготви да живеят и работят
в едно бързо изменящо се информационно общество.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен – неикономически специалности.

Възможна реализация на завършилите програмата: В стопански
организации като консултанти, преподаватели и научноизследователски кадри със задълбочени знания в областта на Интернеттехнологии, бизнес-телекомуникации, мултимедия, приложна статистика и др.

Магистърска програма:

Икономика и мениджмънт на
туризма на историческото
наследство

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Соня Милева
тел.: 0887/ 21 96 12
е-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg
Настоящата магистърска програма е предназначена за кандидати с
образователно-квалификационна степен “бакалавър” по произволна
специалност, за предпочитане История, Археология, Етнология, Архивистика и документалистика, История, География и Туризъм. Продължителността на обучението в общия случай е 2,5 години (пет семестъра) и
обхваща: Подготвителен модул – 1 година (два семестъра); Основен
модул по професионалните дисциплини – 1 година (два семестъра); Финален модул (един семестър) – учебна практика, разработване на преддипломен проект и защита на магистърска теза.
Поради широкия спектър на допустимост на бакалавърските специалности максималната продължителност на магистърската програма е 2,5 години, но за:
 кандидати с образователно-квалификационна “бакалавър” с
икономическа специалност, изучават само основния и финален
модул, с обща продължителност на обучението 1,5 години (3
семестъра);

 кандидати с образователно-квалификационна степен “бакалавър” с неикономическа специалност, различна от История,
Археология, Етнология, Архивистика и документалистика, История, География и Туризъм се изучават и трите модула (подготвителен, основен и финален) с обща продължителност на
обучението 2,5 години. За неикономическите специалности
История, Археология, Етнология, Архивистика и документалистика, История, География и Туризъм се изучават подготвителния и финалния модул, като от основния модул се признават изучаваните професионални дисциплини.
Целта на програмата:Да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти, които да владеят съвременните форми, методи
и средства за управление на стопанската дейността на туризма, и
частност в сферата на културно-историческото наследство. Чрез
специализиращите дисциплини студентите ще овладеят знания за
културно-историческото наследство и умения за разработване,
предлагане и реализация на туристическия продукт на културноисторическото наследство.
Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите за работа в туризма на културноисторическото наследство, в съответствие с теорията и съвременните
тенденции на ефективно и устойчиво икономическо развитие на туризма. Магистърската програма има интердисциплинарен характер в
областта на икономиката на туризма и историческите науки. Разработена е съвместно между Историческия и Стопански факултети на СУ
“Св. Климент Охридски” като завършилите програмата ще придобиват икономически шифър: Икономика и управление на отраслите.
Завършилите програмата могат да се реализират като: мениджър,
консултант ръководител и експерт в областта на управлението на
туризма на историческото наследство. Програмата създава възможности за студентите да се подготвят за работа в стопанските и нестопанските сфери и главно в сферата на туризма като специализират
определени форми и методи за ефективно управление на икономиката
на туризма на историческото наследство. Тя осигурява възможности

на студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление – културно-историческия туризъм, да
формират и развиват специфични управленски умения за успешна
реализация в туристическата индустрия.
След завършване на обучението студентът трябва да знае: да
познава съвременните управленски и икономически теории. Да борави с инструментариума им при проучванията и анализа на икономическата и социалната действителност; да познава инструментариума
на управлението и маркетинга при вземане на решения; да познава
методите и средствата за браншова диагностика; да познава методи за
формулиране и реализация на стратегии, бизнес-планове, проекти и
планове; да прилага методи и подходи за усъвършенстване на дейността на туристическите организации; да ръководи ефективно трудови колективи в туристическите предприятия; да познава правноадминистративните норми и критерии на туристическия бизнес в
страната, Европа и света;
Да може: да прилага наученото като теоретично знание и практически опит за решаване на проблемите на практиката; да може да
прави самостоятелни управленски, икономически и финансови анализи, изводи, препоръки, решения; да прави браншови анализи за конкурентоспособността на организацията; да формулира цели и стратегии, да изработва планове, да осъществява различни видове контрол;
да прилага наученото при управлението на човешките ресурси за подобряване ефективността от тяхната работа; да провежда на практика
иновационните организационни промени, промени в производството
и реализацията на туристическия продукт; да осъществи ефективна
комуникация със своите партньори от страната и чужбина; да планира
и организира ефективно собствената си работа; да може да ползва
разнообразни научни и практически източници на информация и самостоятелно да работи с тях.
Да бъде: коректен с партньорите си и хората, с които работи като колектив; настойчив към новостите, иновациите и развитието, с желание да
работи за саморазвитие и учене през целия живот; човек, развиващ стратегически организационен и икономически усет в бизнеса; специалист с

висока организационна култура; задоволен от своята работа и ефективността от дейността на колектива, който ръководи.
Възможна реализация на завършващите: Ръководители на туристически предприятия, звена на стопанската дейност и др.; в научноизследователски организации, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление, консултант; преподаватели и научноизследователски кадри.

Магистърска програма:

Мениджмънт на човешките
ресурси (Социална отговорност
на предприятието) –
на английски език

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководители: проф. д.ик.н Георги Чобанов; проф. д-р Жозе Алуш
тел.: 971 10 02, вътр. 514
е-mail: georgech@feb.uni-sofia.bg
За допълнителна информация: Иванка Джакова
тел.: 873 83 10; 422 9409
e-mail: ivankad @feb.uni-sofia.bg,
Настоящата програма е разработена и предложена съвместно от
Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски”, София и Института за управление на предприятията
(ИУП), Университет Париж 1, Пантеон – Сорбона, Франция.
Програмата предлага обучение, съответстващо на най-високите
международни стандарти. Целта на програмата е да подготви специалисти с европейска квалификация в областта на човешките ресурси и
на социалната отговорност на фирмите.
Насочена е към кандидати с професионален опит в управлението и

организацията на предприятията от всички сектори, към директорите и
служители в отделите по човешки ресурси, както и към кандидати с различен практически опит, желаещи да специализират в областта на човешките ресурси. Задачата на програмата е да осигури пряка връзка
между теорията и практиката и поради тази причина половината от преподавателския екип е съставен от активно действащи мениджъри. Международният семинар във Франция дава възможност да се осъществят
преки лични контакти с ръководители на френски и международни фирми.
След завършване на обучението студентите получават две дипломи
– от една страна диплома за „Магистър по Стопанско управление” –
Мениджмънт на човешките ресурси (Социална отговорност на предприятието), издадена от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” България, и от друга, на Държавна диплома на министерство на образованието на РФранция – Spécialité
Professionnelle “ Management des Ressources Humaines et de la
Résponsabilité Sociale de l’Entreprise” of IAE of Paris, Université Paris 1,
Panthéon – Sorbonne.
Преподаването в програмата се извършва на английски език.
Програмата е отворена за кандидати, притежаващи диплома за бакалавър или магистър, владеят английски език и имат професионален
опит.
Подборът на кандидатите става по документи, писмено развиване
на тема и устно събеседване.
Приетите за обучение студенти ще бъдат записани едновременно
към Университета Париж 1 Пантеон Сорбона, Института за управление на предприятията, Франция, и към Софийския университет „Св.
Климент Охридски”, Стопански факултет, България.
Цената за обучение включва:
1. Общ курс на обучение,
2. Такса за записване като редовен студент в Университет Париж
1 – Пантеон Сорбона,
3. Лична библиотека на всеки студент, включваща основна литература по всички преподавани дисциплини,

4. Право за достъп чрез Интернет към база от данни на Университета Париж 1 – Пантеон Сорбона,
5. Десетдневен семинар във Франция, който включва: допълнителни занятия по специалността, посещение на големи международни
фирми и срещи с техните директори по човешки ресурси.


Магистърска програма: Бизнес администрация
(на английски език) - неспециалисти
Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Невяна Кръстева
е-mail: nevianak@hotmail.com
тел: 0 887 219 257
За допълнителна информация: Тихомир Тихомиров
e-mail: masters@cityu.bg
тел: 0 889 679 559
Цел на програмата: Целта на програмата е да предложи знания и
практически умения, комбинирани с интензивни курсови задания,
които да могат директно да се приложат в реална работна среда.
Учебната програма е направена така, че да гарантира разбиране в
дълбочина на основните компоненти на мениджмънта, както и натрупване на широки познания за сложната структура на правителствени, индустриални, образователни, търговски, здравни и доброволчески организации. Програмата по бизнес администрация включва съвременни бизнес дисциплини, като счетоводство, финанси, маркетинг,
икономика, право и международни отношения. Студентите придобиват умения в областта на комуникациите и вземането на решения и се
обучават да разпознават основните поведенчески фактори в бизнеса.
Условия за кандидатстване: Магистърската програма по Бизнес

администрация (на английски език) – неспециалисти e предназначена
за кандидати с базово образование, различно от специалностите
„Икономика” и „Стопанско управление”.
Прием: За да бъдат приети, студентите се явяват на компютърно
адаптиран изпит по английски език, който включва езиков модул за
бърза, точна и ефективна оценка на писменото и устно владеене на
езика и писане на есе по зададена тема.
Възможна реализация на завършилите програмата: Експертни
или мениджърски позиции в международни компании.
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Макроикономика
Икономика на фирмата
Финанси и банково дело
Статистика и финансова иконометрия
Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата
и комуналните услуги
Икономика и управление на образованието, науката и иновациите
Актюерство и управление на риска
Икономика и управление на сгради и съоръжения
Икономика и управление на аграрния сектор
Икономика и управление на логистиката и веригите за
снабдяване
Макроикономика ( неикономисти)
Икономика на фирмата (неикономисти)
Статистика и финансова иконометрия (неикономисти)
Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата
и комуналните услуги (неикономисти)
Икономика и управление на образованието, науката и






иновациите (неикономисти)
Актюерство и управление на риска (неикономисти)
Икономика и управление на сгради и съоръжения (неикономисти)
Икономика и управление на аграрния сектор ( неикономисти)
Икономика и управление на логистиката и веригите за
снабдяване ( неикономисти)

Магистърските програми по Икономика дават възможност за
профилиране и специализиране на обучаемите, за надграждането
на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на
изискванията на определена длъжност или група длъжности, за
изпълнението на конкретни трудови функции. Те дават възможности за получаване на умения за научноизследователска работа и
за решаване на задачи от стопанския живот.
Успешно завършилите могат да заемат ръководни длъжности в
стопански организации, средните и висшите равнища на държавната
администрация, организациите от третия сектор; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование;
да работят в научноизследователски и развойни звена; консултантски
фирми, звена за икономически анализи и прогнози.
С решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет (Протокол № 04/14.04.2009 г.) се утвърждава правилото, че магистрите от
дадена програма могат да слушат като избираеми, курсове и от други
магистърски програми на Стопанския факултет, както избираеми,
така и задължителни. Необходимо е само студентът да събере нужните кредити.
В магистърските програми за икономисти могат да кандидатстват лица със завършена бакалавърска или магистърска степен по Икономика или Стопанско управление. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение
се явяват на писмен изпит (тест) и устно събеседване. Балът се обра-

зува от средния успех от следването, успехът от държавния изпит
(защита да дипломна работа) за бакалавърска степен и оценките от
писмения изпит и устното събеседване.
В магистърските програми за неикономисти могат да кандидатстват лица със завършена бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за
платена форма на обучение се явяват на писмени изпити за оценяване
на общата им икономическа култура, нивото на владеене на западен
език и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата за висше образование (бакалавър или магистър-при петгодишно обучение) и успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа), оценката от писмените изпити и устното събеседване. Класирането става по бал и реда на желанията. Въпросите за писмения изпит са
свързани с изразяване на лично мнение по актуален икономически
проблем, текстове за превод или отговор на въпрос от и на чужд език
(английски, немски, френски, испански, италиански).
Крайното класиране става според бала и посочените желания, в
съответствие с Правилник за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационна
степен „магистър” през учебната 2011/2012 г.

 Магистърска програма:

Макроикономика

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц.д-р Тодор Попов
тел.: 986 13 30
е-mail: t.popov@feb.uni-sofia.bg; rusinova@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Придобиване и разширяване на знанията за
макроикономическите процеси и явления и тяхното регулиране и
управление.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика или Стопанско управление.
Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите
по макроикономика могат да постъпят в различните публични институции и преди всичко в основните икономически ведомства, като
Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Българска народна банка, Агенцията по приватизация и др., както и в такива
ведомства като Българска търговско-промишлена палата, Българска
стопанска камара и др.

 Магистърска програма:

Икономика на фирмата

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Димитър Стефанов
тел.: 0888/ 35 85 15
е-mail: mitko@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Магистърската програма по Икономика на
фирмата има за цел да подготвя специалисти с висока теоретична подготовка и аналитични умения, които да изследват и анализират икономическите проблеми на развитието на стопанските организации. Те
трябва да придобият умения по разкриване на проблемите, да предлагат
решения, както и да са подготвени за тяхната реализация.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика или Стопанско управление.
Възможна реализация на завършилите програмата: Студентите,
завършили програмата получават квалификация „магистър по икономика“ и придобиват права да заемат широк кръг длъжности: икономист, счетоводител, консултант и пр. в частния бизнес и предприятията в публичния сектор.

 Магистърска програма:

Финанси и банково дело

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Мария Видолова
тел.: 935 93 45; 935 93 36
е-mail: us@teximbank.bg
Цел на програмата: Задълбочаване и профилиране на знанията в
областта на финансите и банковото дело. Придобиване на умения за
решаване на проблеми на финансите на макроикономическо ниво и на
управлението на търговска банка или финансова институция.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика или Стопанско управление.
Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по
финанси и банково дело биха могли да постъпят в държавни и частни
финансови институции: Министерство на финансите, БНБ, Търговски
банки, консултантски фирми, застрахователни компании.
 Магистърска програма:

Статистика и финансова
иконометрия

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл. ас. д-р Боян Ломев
Тел.: 971 10 02, вътр. 468
е-mail: lomev@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Задълбочаване и профилиране на знанията по
иконометрия и на възможностите за използване на статистическия и
иконометрическия инструментариум за решаване на проблеми на

икономиката и стопанското управление.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика или Стопанско управление.
Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по
статистика и финансова иконометрия биха могли да се реализират в държавни и частни институции с предмет на дейност събиране и обработка на
данни за стопанската дейност, икономически анализ и прогнози, подпомагане на вземането на управленски стопански решения, занимаващи се с
информационно обслужване: Национален статистически институт, БНБ,
Комитет по стандартизация, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Агенция за икономически анализи и прогнози,
икономическите министерства и ведомства.

 Магистърска програма:

Икономика и управление в
енергетиката, инфраструктурата
и комуналните услуги

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководители: проф. д.ик.н Георги Чобанов; Николай Минков
тел.: 971 10 02, вътр.514
е-mail: georgech@feb.uni-sofia.bg; nminkov @uconomics.com
Цел на програмата: Подготовка на принципно ново за страната направление специалисти за държавната и общинска политика и администрация, индустрия и бизнес по икономика и управление на енергийния и
воден сектори, инфраструктурата и мрежовите индустрии и предоставяните чрез тях енергийни и комунални (ютилити) услуги.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
Икономика или Стопанско управление.
Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите
по енергийна икономика и мениджмънт могат да се реализират като

специалисти в енергийни, инфраструктурни и комунални (ютилити)
компании, като аналитици и консултанти, преподаватели и научноизследователски кадри.
Те могат да постъпят и в различни публични институции, като Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране,
Агенция за енергийна ефективност, други органи на централната и местната
власт.

 Магистърска програма:

Икономика и управление
на образованието, науката
и иновациите

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Албена Вуцова
тел.: 0 887 576 590
е-mail: a.vutsova@mon.bg; a.vutsova@yahoo.com
Цел на програмата: Понастоящем една от най-важните дискусии
за бъдещото икономическо развитие е стартиралата с Лисабонската
стратегия дискусия как да се реорганизира образователната и научната система в Европа. В същото време, през последните няколко години се наблюдава изключително засилен интерес в теоретичните и
емпирични изследвания върху проблемите на образованието, науката
и икономическия растеж. Магистърската програма по Икономика и
управление в образованието, науката и иновациите включва найновите научни и практически постижения в областта на икономическите изследвания върху образованието и науката, както и най-добрите
практики за насърчаване на образованието и науката във водещите
икономики и Европейския съюз.

Основната цел на програмата е да подготвя висококвалифицирани
специалисти, които да прилагат най-новите постижения в икономиката и мениджмънта на образованието и науката и да допринесат за
успешната реформа в сферата на науката и образованието.
Програмата дава възможност и за придобиване на професионална
квалификация “учител”.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
икономика или стопанско управление.
Възможна реализация на завършилите програмата: Държавни
институции (системата на министерство на образованието и науката,
министерство на труда, министерство на икономиката, Агенция за
икономически анализи и прогнози, звена за икономически анализи на
образованието и науката, звена за управление на проекти за образованието и науката и др.); образователни и научни институции (университети, институти, училища, центрове за професионално обучение,
БАН и др.); европейски институции в областта на образованието и
науката; висшите и средни икономически училища; консултантски
фирми; неправителствени организации.
Програмата завършва със защита на дипломна работа. Избралите
да придобият квалификация “учител” полагат и държавен практически изпит. Сесиите за защита са както следва: февруари, ноември.
Забележка:
За придобиване на професионална квалификация “учител” съгласно Наредба за единните държавни изисквания задължително следва да
бъдат избрани и съответно положени изпити по следните дисциплини:
 Дидактика;
 Теория на възпитанието;
 Педагогическа психология;
 Методика на обучението;
 Аудио-визуални и информационни технологии в обучението;
 Педагогическа практика (текуща и преддипломна).

 Магистърска програма:

Актюерство и управление
на риска

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д.ик.н Румен Георгиев
тел.: 0889/ 235 856
е-mail: rgeorgiev@globalauditservices.com
Цел на програмата: Завършилите тази магистърска програма
трябва да владеят съвременните методи и средства на актюерните
науки и да умеят да управляват риска при застраховането и осигуряването.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
икономика или стопанско управление.
Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите
по актюерство и управление на риска биха могли да се реализират в
държавни и частни институции с предмет на дейност застрахователен
и осигурителен бизнес: Национален осигурителен институт, банкови
институции и застрахователни дружества, презастрахователни финансови групи и други.

 Магистърска програма:

Икономика и управление
на сгради и съоръжения

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовно
Ръководител: доц. д.ик.н Желю Владимиров
тел.: 873 81 23
е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
икономика или стопанско управление.
Продължителността на обучението е 1,5 години и обхваща: модул
с професионални дисциплини – 1 година (два семестъра); финален
модул (един семестър) – учебна практика, разработване на преддипломен проект и защита на магистърска теза.
Цел на програмата: Да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти по управление на сгради и съоръжения, които да се
реализират в частния и обществения сектор. След завършване на
обучението студентите ще владеят съвременни форми, методи и
средства за управление на стопанска дейност. Чрез подбраните
дисциплини в програмата студентите ще овладеят знания и умения
за реализация в големи и средни инфраструктурни проекти, индустриални предприятия и компании от сферата на услугите.
Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите в съответствие с теорията и съвременните
тенденции на ефективно и устойчиво икономическо развитие. Магистърската програма има интердисциплинарен характер, като завършилите програмата ще придобиват икономически шифър: Икономика и
управление на отраслите. Завършилите програмата могат да се реализират като: мениджъри на високо и средно ниво, експерти, служители
в държавни институции, консултанти, специалисти на свободна практика и др.

 Магистърска програма:

Икономика и управление
на аграрния сектор

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. Антоанета Симова
тел.: 0887/ 06 35 38

е-mail: moxy05@yahoo.com
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
икономика или стопанско управление.
Цел на програмата: Модерният агробизнес включва не само производителите на аграрни суровини, но и доставчиците на стоки и услуги на
земеделските стопани, както и тези, които добавят стойност към аграрните суровини и ги превръщат в хранителни продукти. Аграрният сектор
се изправя непрекъснато пред нови предизвикателства, свързани с технологичното развитие на производството и маркетинга, грижата за опазването на околната среда, увеличаващите се изисквания на потребителите
към качеството и безопасността на храните. Професионалистите в този
динамично развиващ се сектор трябва да бъдат в състояние да решават
сложни производствени, маркетингови и финансови проблеми. Настоящата Програма има за цел да даде необходимите знания и умения, от
които се нуждаят съвременните мениджъри в областта на агробизнеса.
Възможна реализация на завършилите: управители на индустриални ферми, мениджъри на фирми в областта на хранителновкусовата промишленост, на агрофирми за доставка на суровини и
материали за земеделските производители и преработватели и на
транспортни фирми, банкови служители и застрахователни агенти,
свързани с агробизнеса; консултанти в областта на агробизнеса; специалисти в неправителствени организации, свързани със земеделието,
хранително-вкусовата промишленост, развитието на селските райони
и опазването на околната среда; държавни и международни служители в областта на регулирането на производството и дистрибуцията на
аграрни суровини и на храни; журналисти и други представители на
медиите, които проявяват интерес към агробизнеса.
 Магистърска програма: Икономика и управление
на логистиката и веригите
за снабдяване
Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. Иван Брешков
тел.: 0 888 340 070
е-mail: breshkovivan@yahoo.com;
За допълнителна информация: Гергана Стоилова
тел.:971 10 02/ в.340
е-mail: ailog@ailog.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти за обществено важни сектори
като: транспортни и логистични услуги, куриерски и пощенски услуги, управление на снабдяването, дистрибуцията и продажбите, управление на транспортни и логистични процеси в промишлеността, селското стопанство, търговията и туризма.
Завършилите магистри ще владеят съвременните форми, методи
и средства за управление на цитираните по-горе дейности, както и да
прилагат знанията си в секторите на услуги, които са свързани с транспорт, логистика и управление на доставките: банки, застрахователни
дружества, спедиторски и складови компании и др.
Съвкупността от подбраните дисциплини в магистърската
програмата създава условия студентите да овладеят необходимите
теоретични и практически знания и умения за реализация в изброените сектори.
Разработването на магистърските тези е по избор на кандидат
магистъра и го профилира за реализация в избрания от него сектор на
икономиката с цел ефективно и устойчиво икономическо управление
на секторите: транспорт, логистика, управление на вериги на снабдяване и др.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по
икономика или стопанско управление.
Продължителността на обучението е 1,5 години и обхваща:
 Модул с професионални дисциплини – 1 година (два семестъра).

 Финален модул (един семестър) – учебна практика, разработване
на пред дипломен проект и защита на магистърска теза.
Възможна реализация на завършилите: Магистърската програма
има интердисциплинарен характер, като завършилите програмата ще
придобиват икономически шифър: Икономика и управление на отраслите. Завършилите програмата могат да се реализират като: мениджъри на високо и средно ниво, експерти, служители в държавни и общински служби, други институции, консултанти, специалисти на свободна практика и др.
Тематичен въпросник
за приемен изпит за магистърските програми по специалност Икономика (за завършилите икономически специалности)
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Пазарни несъвършенства (провали). Външни ефекти: причини,
видове, начини за решаване;
Пазари с непълна и асиметрична информация. Проблемът „принципал-агент“. Начини за решаване;
Парична политика. Моделът на Хикс. Изместване на кривите и
равнището на националния доход. Ефективност на паричната политика;
Фискална политика. Мултипликатор на държавните разходи.
Данъчен мултипликатор. Автоматични стабилизатори. Структурни и циклични бюджетни дефицити;
Финансови изчисления. Финансово класифициране. Основни
финансови състояния. Приложения на финансовия анализ. Анализ на парични потоци;
Риск и ефективност. Характеристика. Измерване. Портфейл от
ценни книжа;
Данъчно облагане: източници, произход, функции и принципи на
данъчното облагане. Видове данъци. Данъчна система и политика. Тенденции в съвременната данъчна теория;
Бюджетна теория и политика. Държавен бюджет и местни финанси.
Бюджетна технология и бюджетна политика. Обсъждане, приемане

и изпълнение на бюджета. Нови бюджетни технологии;
9. Основна задача на линейното оптимиране. Симплекс метод;
10. Двойнственост в линейното оптимиране. Свойства на двойствените задачи. Икономически анализ на двойствени задачи;
11. Точкови оценки. Неизместени и състоятелни. Оценки с минимална дисперсия. Принцип на максимално правдоподобие.
Литература:
Боди, Кейн, Маркъс. Инвестиции. С., 2000
Иванов, И., М. Петков. Математическо оптимиране. Шумен, Университетско издателство, 1977
Иванов, И. Двойнственост в линейното оптимиране. Приложения. С.,
Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2004
Кендеров, П., Г. Христов, А. Дончев, Математическо оптимиране,. С.,
Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 1989
Петров, Г. Основи на финансите на фирмата.
Стоянов, В. Теория на финансите – публични финанси. Галик, 1996
Трифонов, Т. Корпоративни финанси. С., 1999
Христов, Г. и др., Ръководство за решаване на задачи по математическо оптимиране.
Христов, Г., Р. Калтинска. Математическо оптимиране (I част – линейно оптимиране). С., Наука и изкуство, 1972.
Чобанов, Г. Статистика. Издателство Алма Матер, 2000
Anderson, D. R. and D. Sweeney, Th. Williams, Statistics for business and
Economics. Mineapolis St. Paul, West Publishing Company, 1993
Brown and Jackson. Икономика на публичния сектор. С., 1998
Burda. Macroeconomics. European textbook.
Gregory, N. Mankiw Macroeconomics. North Publishers, 1992
Krebs, D. M. A Course in Microeconomic Theory. Princeton University
Press. 1990
Mansfield. Microeconomics: Theory Applications, 7th edition. 1991
Pindyck and Rubinfeld. Microeconomics. 1989
Samuelson, P., W. D. Nordhaus – Macroeconomics.
Varian, H. Intermediate Microeconomics. 1990

Varian, H. Microeconomic Analysis. New York, 1992
 Магистърска програма:

Макроикономика (неикономисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл.ас. д-р Роска Русинова
тел.: 0886/ 74 36 30
е-mail: rusinova@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Магистърската програма по Макроикономика
има за цел да подготвя специалисти с висока теоретична подготовка и
аналитични умения, които да изследват и анализират икономическите
проблеми на макроравнище. Запознати с принципите и инструментите на монетарната, фискалната, социалната и други политики те трябва да придобият знания и практико-приложни умения, т.е. да са запознати с правенето на макроикономическата политика. От тези позиции целта е да се предложи на студентите програма, която е високо
теоретична и същевременно приложна.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен или
магистърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите
по Макроикономика могат да постъпят в различните публични институции и преди всичко в основните икономически министерства, като
Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Българска народна банка, Агенцията по приватизация и др., както и в такива
ведомства като Българска търговско-промишлена палата, Българска
стопанска камара и др.

 Магистърска програма:

Икономика на фирмата
(неикономисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл.ас. д-р Стоимен Лисев
тел.: 0886/ 02 23 77
е-mail: stolisev@abv.bg; rusinova@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Магистърската програма по Икономика на
фирмата има за цел да подготвя специалисти с висока теоретична подготовка и аналитични умения, които да изследват и анализират икономическите проблеми на развитието на стопанските организации. Те
трябва да придобият умения по разкриване на проблемите, да предлагат
решения, както и да са подготвени за тяхната реализация.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата: Студентите,
завършили програмата получават квалификация „магистър по икономика“ и придобиват права да заемат широк кръг длъжности: икономист, счетоводител, консултант и пр. в частния бизнес и предприятията в публичния сектор.

 Магистърска програма:

Статистика и финансова
иконометрия (неикономисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл.ас. д-р Боян Ломев
тел.: 971 10 02, вътр. 468
е-mail: lomev@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Да създаде висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства на статистиката

и иконометрията за количествен анализ на икономическите процеси.
Програмата дава възможност на студентите да се запознаят с найшироко разпространените в теорията и практиката методи, методологии и техники от последните няколко десетилетия, както и с найсъвременните тенденции и постижения на икономиката, статистиката,
иконометрията и приложната математика.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите
по Статистика и иконометрия биха могли да се реализират в държавни и частни институции с предмет на дейност събиране и обработка
на данни за стопанската дейност, икономически анализ и прогнози,
подпомагане на вземането на управленски стопански решения, занимаващи се с информационно обслужване: Национален статистически
институт, БНБ, Комитет по стандартизация, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Агенция за икономически анализи и прогнози, икономическите министерства и ведомства.
Магистърска програма: Икономика и управление в
енергетиката, инфраструктурата
и комуналните услуги –
неикономисти
Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководители: проф.д.ик.н Георги Чобанов
Николай Минков
тел.: 971 10 02, вътр. 514
е-mail: georgech@feb.uni-sofia.bg
nminkov@uconomics.com
Цел на програмата:

Подготовка на принципно ново за страната направление специалисти за държавната и общинска политика и администрация, индустрия и бизнес по икономика и управление на енергийния и воден сектори, инфраструктурата и мрежовите индустрии и предоставяните
чрез тях енергийни и комунални (ютилити) услуги.
Условия за кандидатстване:
Завършена бакалавърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата:
Магистрите по енергийна икономика и мениджмънт могат да се
реализират като специалисти в енергийни, инфраструктурни и комунални (ютилити) компании, като аналитици и консултанти, преподаватели и научно-изследователски кадри.
Те могат да постъпят и в различни публични институции, като
Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и
енергийните ресурси, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, Агенция за енергийна ефективност, други
органи на централната и местната власт.

 Магистърска програма:

Икономика и управление на
образованието, науката и
иновациите (неикономисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Албена Вуцова
тел.: 0 887 576 590
е-mail: a.vutsova@mon.bg; a.vutsova@yahoo.com
Цел на програмата: Понастоящем една от най-важните дискусии
за бъдещото икономическо развитие е стартиралата с Лисабонската
стратегия дискусия как да се реорганизира образователната и научна-

та система в Европа. В същото време, през последните няколко години се наблюдава изключително засилен интерес в теоретичните и
емпирични изследвания върху проблемите на образованието, науката
и икономическия растеж. Магистърската програма по Икономика и
управление в образованието, науката и иновациите включва найновите научни и практически постижения в областта на икономическите изследвания върху образованието и науката, както и най-добрите
практики за насърчаване на образованието и науката във водещите
икономики и Европейския съюз.
Основната цел на програмата: Да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да прилагат най-новите постижения в икономиката и мениджмънта на образованието и науката и да допринесат за
успешната реформа в сферата на науката и образованието.
Програмата дава възможност и за придобиване на професионална
квалификация “учител”.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата: държавни
институции (системата на министерство на образованието и науката,
министерство на труда, министерство на икономиката, Агенция за
икономически анализи и прогнози, звена за икономически анализи на
образованието и науката, звена за управление на проекти за образованието и науката и др.); образователни и научни институции (университети, институти, училища, центрове за професионално обучение,
БАН и др.); европейски институции в областта на образованието и
науката; висшите и средни икономически училища; консултантски
фирми; неправителствени организации.
Програмата завършва със защита на дипломна работа. Избралите
да придобият квалификация “учител” полагат и държавен практически изпит.
Сесиите за защита са както следва: февруари и ноември.
Забележка:
За придобиване на професионална квалификация “учител” съгласно Наредба за единните държавни изисквания задължително следва да бъдат избрани и съответно положени изпити по следните дис-

циплини:
 Дидактика;
 Теория на възпитанието;
 Педагогическа психология;
 Методика на обучението;
 Аудио-визуални и информационни технологии в обучението;
 Педагогическа практика (текуща и преддипломна).

 Магистърска програма:

Актюерство и управление на
риска (неикономисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д.ик.н Румен Георгиев
тел.: 0889/ 235 856
е-mail: rgeorgiev@globalauditservices.com
Цел на програмата: Завършилите тази магистърска програма трябва
да владеят съвременните методи и средства на актюерните науки и да
умеят да управляват риска при застраховането и осигуряването.
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен.
Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите
по Актюерство и управление на риска биха могли да се реализират в
държавни и частни институции с предмет на дейност застрахователен
и осигурителен бизнес: Национален осигурителен институт, банкови
институции и застрахователни дружества, презастрахователни финансови групи и други.

 Магистърска програма:

Икономика и управление
на сгради и съоръжения
(неикономисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д.ик.н Желю Владимиров
тел.: 873 81 23
е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg
Настоящата магистърска програма от професионално направление
3.8. “Икономика” е предназначена за кандидати с базово образование
бакалавър по специалности, различни от Икономика или Стопанско
управление. Продължителността на обучението е 2,5 години и обхваща: модул с общоикономически и мениджмънт предмети – 1 година
(два семестъра); модул с професионални дисциплини – 1 година (два
семестъра); финален модул (един семестър) – учебна практика,
разработване на преддипломен проект и защита на магистърска
теза.
Цел на програмата: Да създаде висококвалифицирани ръководни
специалисти по управление на сгради и съоръжения, които да се реализират в частния и обществения сектор. След завършване на обучението студентите ще владеят съвременни форми, методи и средства за
управление на стопанска дейност. Чрез подбраните дисциплини в
програмата студентите ще овладеят знания и умения за реализация в
големи и средни инфраструктурни проекти, индустриални предприятия и компании от сферата на услугите.
Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите в съответствие с теорията и съвременните
тенденции на ефективно и устойчиво икономическо развитие. Магистърската програма има интердисциплинарен характер, като завършилите програмата ще придобиват икономически шифър: Икономика и
управление на отраслите. Завършилите програмата могат да се реали-

зират като: мениджъри на високо и средно ниво, експерти, служители
в държавни институции, консултанти, специалисти на свободна практика и др.

 Магистърска програма:

Икономика и управление на
аграрния сектор (неикономисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. Антоанета Симова
тел.: 0887/ 06 35 38
е-mail: moxy05@yahoo.com
Цел на програмата: Модерният агробизнес включва не само производителите на аграрни суровини, но и доставчиците на стоки и услуги на земеделските стопани, както и тези, които добавят стойност
към аграрните суровини и ги превръщат в хранителни продукти. Аграрният сектор се изправя непрекъснато пред нови предизвикателства, свързани с технологичното развитие на производството и маркетинга, грижата за опазването на околната среда, увеличаващите се
изисквания на потребителите към качеството и безопасността на храните. Професионалистите в този динамично развиващ се сектор трябва да бъдат в състояние да решават сложни производствени, маркетингови и финансови проблеми. Настоящата Програма има за цел да
даде необходимите знания и умения, от които се нуждаят съвременните мениджъри в областта на агробизнеса.
Възможна реализация на завършилите: управители на индустриални ферми, мениджъри на фирми в областта на хранителновкусовата промишленост, на агрофирми за доставка на суровини и
материали за земеделските производители и преработватели и на
транспортни фирми, банкови служители и застрахователни агенти,
свързани с агробизнеса; консултанти в областта на агробизнеса; спе-

циалисти в неправителствени организации, свързани със земеделието,
хранително-вкусовата промишленост, развитието на селските райони
и опазването на околната среда; държавни и международни служители в областта на регулирането на производството и дистрибуцията на
аграрни суровини и на храни; журналисти и други представители на
медиите, които проявяват интерес към агробизнеса.
 Магистърска програма:

Икономика и управление
на логистиката и веригите
за снабдяване (неикономисти)

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. Иван Брешков
тел.: 0 888 340 070
е-mail: breshkovivan@yahoo.com;
За допълнителна информация: Гергана Стоилова
тел.:971 10 02/ в.340
е-mail: ailog@ailog.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти за общественоважни сектори:
транспортни и логистични услуги, куриерски и пощенски услуги,
управление на снабдяването, дистрибуцията и продажбите, управление на транспортни и логистични процеси в промишлеността, селското стопанство, търговията и туризма. Те ще овладеят съвременните
форми, методи и средства за управление на стопанската дейност. Чрез
подбраните дисциплини в програмата студентите ще овладеят знания
и умения за реализация в цитираните сектори.
Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите в съответствие с теорията и съвременните тенденции на ефективно и устойчиво икономическо развитие на секторите транспортни и логистични услуги, куриерски и пощенски услуги,

управление на снабдяването, дистрибуцията и продажбите, управление на транспортни и логистични процеси в промишлеността, селското стопанство, търговията и туризма.
Условия за кандидатстване: Настоящата магистърска програма е
предназначена за кандидати с базово образование бакалавър по специалности, различни от икономика и стопанско управление.
Продължителността на обучението е 2,5 години и обхваща:

Модул с общоикономически и мениджмънт предмети – 1 годи
на (два семестъра).

Модул с професионални дисциплини – 1 година (два семестъра).

Финален модул (един семестър) – учебна практика, разработва
не на преддипломен проект и защита на магистърска теза.
Възможна реализация на завършилите: Магистърската програма
има интердисциплинарен характер, като завършилите програмата ще
придобиват икономически шифър: Икономика и управление на отраслите.
Завършилите магистърската програма могат да се реализират като: мениджъри на високо и средно ниво, експерти, служители в държавни институции, консултанти, специалисти на свободна практика и
др.

