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В Стопанския факултет от 2004 г. функционира Сдружение на 
възпитаниците, което е първото алумни сдружение в българските 
държавни висши учебни заведения. Сдружението работи за изграждането 
на активна социална мрежа и предлагането на кариерни услуги и курсове 
за високо управленско ниво, посредством поддържането на стратегическо 
партньорство между академичната общност, настоящи и завършили 
студенти, чуждестранни университети и работодателите в България.

Международната дейност е един от приоритетите на Стопанския 
факултет. Тя намира израз в приемане на голям брой гост-преподаватели от 
Европа и САЩ, участие в международни програми за обмен на студенти, 
предлагане на дипломи съвместно с чужди университети, организиране 
на международни семинари и конференции.

От 2012 г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
функционира Център за икономически теории и стопански политики, 
(www.economy.uni-sofia.bg) базиран в Стопанския факултет. Негови 
задачи са разпространението на актуално икономическо знание и 
популяризирането на теоретичното наследство на икономическите 
школи.

Страница за кандидат-студенти:   facebook.com/join.economics

 facebook.com/stopanski.fakultet         twitter.com/stopanski



В Стопанския факултет студентите се обучават в две специалности:
•  Икономика и финанси
•  Стопанско управление

Образователно-квалификационна степен бакалавър се получава след четиригодишно 
обучение.

За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси и 
Стопанско управление в Стопанския факултет е задължително кандидатите да отгова-
рят на следните условия: успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по ан-
глийски, немски или френски език ИЛИ успешно издържан кандидатстудентски изпит 
по английски, немски или френски език, ИЛИ сертификат за владеене на чужд език на 
равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва: 
за английски език: Cambridge English – Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); 
IELTS; Oxford Test of English; TOEFL IBT с точки над 80; TOEFL CBT с точки над 200; за 
немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) – Stufe II; DSH, 
DaF; за френски език: DELF / DALF.

Студентите постъпват в бакалавърските програми с приемен изпит по математика („Първо 
равнище“ или „Второ равнище“) ИЛИ резултати от държавен зрелостен изпит по мате-
матика.
За актуална информация относно приема следете сайта на Софийския университет 
http://uni-sofia.bg/priem.
В Стопанския факултет лекции по някои от основните икономически и управленски 
дисциплини се водят от чуждестранни лектори на съответния език – английски, немски 
и френски.
Студентите, приети с френски език, и изпълнили определени изисквания по време на 
следването, имат възможността в началото на 3 курс да кандидатстват за получава-
не на френска национална диплома лисанс по икономически науки и управление от 
Университета Лил 1.

Студентите, приети с немски език, слушат лекции при гост-
преподаватели от университетите в Кьолн, Лайпциг, Нюрнберг 
– Ерланген и Саарбрюкен, и получават приложение към дипло-
мата за взетите при немски преподаватели дисциплини като 
имат възможност да получат и немска бакалавърска диплома от 
Лайпцигския университет.
Чрез програмата Еразъм студентите на Стопанския факултет мо-
гат да се обучават един или два семестъра в над 20 университета в 
чужбина, с които има сключен договор.
Ежегодно различни фондации и организации обявяват стипендии 
за студенти с изявени интереси в областта на икономиката и сто-
панското управление.
Бакалавърската степен завършва с полагане на държавен изпит. 
Студентите получават следните образователно-квалификационни 
степени:
• Бакалавър по икономика – с професионална квалификация 

икономист;
Придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалността 
„Икономика и финанси“ получават професионална квалификация „Икономист“ и могат ус-
пешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно равнище, държавната 
администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподава-
тели с икономически и/или управленски профил и др. Те могат да продължат образованието си 
в магистърски програми.
Сред основните изучавани дисциплини са: Микро- и Макроикономика, Икономическа статисти-
ка, Корпоративни финанси, Публични финанси, Парична теория и политика, Основи на икономе-
трията, Бази от данни в икономиката, Анализ и прогнозиране на икономически времеви редове, 
Международна икономика, Финансово право, Нова институционална икономика, Икономическа 
психология, Финансово счетоводство, два или повече чужди езика.
• Бакалавър по стопанско управление – с професионална  

квалификация стопанско управление.
Специалност Стопанско управление дава широка подготовка за нуждите на стопанската прак-
тика. Завършилите с квалификация бакалавър по стопанско управление могат успешно да ра-
ботят в бизнес-организации, държавни институции на местно равнище, в държавната админи-
страция, в организации с нестопанска цел, да преподават в средните училища и др. Те могат да 
продължат образованието си в магистърски програми.
Сред основните изучавани дисциплини са: Бизнес пла-
ниране и контрол, Управление на човешките ресурси, 
Маркетинг, Бизнес статистика, Организационно поведе-
ние, Количествени методи в управлението, Корпоративни 
финанси, Пари, банки и финансови пазари, Търговско 
право, Управленско счетоводство, Търговско банкиране, 
Психология на рекламата, Е-бизнес, Публично управле-
ние, два или повече чужди езика.
В Стопанския факултет е въведена система за електронно 
обучение, която предоставя отдалечен достъп до учебни-
те материали.
Световните бази от данни за актуална научна литература 
Emerald, JStor и EBSCO са достъпни от компютрите на 
обновената библиотека в Стопанския факултет.
В сградата на факултета има свободен достъп до безжи-
чен интернет.

Според „Рейтинг на университетското икономическо образование в България“, из-
готвен от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси 
(БАУРЧР), завършилите Софийския университет са най-предпочитаните кадри от 
страна на работодателите.
А според Рейтинговата система за висшите училища в България на Министерството 
на образованието, младежта и науката Стопанският факултет заема първо място в об-
ластите Икономика и Администрация и управление.


