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СЪВЕТ НА МЕНТОРИТЕ 

Магистърска програма  
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите  

(Business Analytics) 
 

За нас 
Съветът на менторите към магистърска програма „Моделиране на големи 

данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ е създаден от проф. дмн Иван 

Иванов и доц. д-р Боряна Богданова с подкрепата на ръководството на Делойт 

България, INDEAVR, Райфайзенбанк (България) и Travel Mind. Неговите членове са 

доказали се в областта професионалисти от академията и бизнеса. Основана цел на 

съвета е осигуряването на модерно обучение, кореспондиращо тясно с потребностите 

на пазара на труда.  

Мисия 
Навлизането на ново поколение технологии, осигуряващи събирането и 

съхранението на големи обеми от данни, повиши чувствително търсенето на 

количествени анализатори (quantitative analysts/quants). Нашата мисия е да работим 

в подкрепа на подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на 

аналитичните изследвания и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите. 

Поради динамиката на професията, основна наша задача е да поддържаме  учебното 



съдържание  актуално спрямо последните достижения в науката и практиката, като 

същевременно осигуряваме условия за усвояване на нужните приложни умения.  

Визия  
Въз основа на поставените цели и задачи са дефинирани следните дейности:  

 Регулярен преглед на учебното съдържание по преподаваните курсове 

и формулиране на мотивирани предложения за неговото 

актуализиране в съответствие с последните тенденции в професията. 

 Интегриране на реални казуси от практиката в учебния процес и 

провеждане на практически ориентирани занятия в областта от гост-

лектори от бизнеса.  

 Съвместно ръководство (от академията и бизнеса) на дипломни тези, 

фокусирани върху разработването на решение на реален проблем от 

практиката чрез имплементиране на преподаваните методи и 

аналитични техники. 

 Аналитични изследвания в подкрепа за бизнеса: съвместна работа в 

посока осигуряването на стаж и/или работа в областта на аналитичните 

изследвания. 
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