
• За студенти с бакалавърска или магистърска степен, различна от Икономика 

и финанси и Стопанско управление 

• Срок на обучение: 2 семестъра, прием през м. септември и м. февруари  

• Форма на обучение: задочна (само събота и неделя в рамките на семестъра) 

Целта на магистърската програма е да подгот-

ви висококвалифицирани специалисти, които 

да владеят съвременните форми, методи и сред-

ства за анализ и вземане на решения в сферата 

на икономиката и финансите.  

Завършилите магистърската програма нами-

рат реализация в икономическите, финансови-

те и административните отдели във всички 

публични и частни институции, както и в неп-

равителствения сектор; като анализатори в 

икономически, финансови, търговски и други 

отдели и дирекции в министерства, ведомства, 

корпорации, общинската и областната адми-

нистрация и в други сфери, които изискват 

специфични икономически  и финансови зна-

ния и умения. 

Катедра „Икономика“  

 

Зимен семестър 

Микроикономика 

Макроикономика 

Международна икономика 

Лични финанси 

Пазар на труда и индустриални 

отношения 

 

Летен семестър 

Финанси 

Финансови институции и пазари 

Счетоводство 

Икономическа политика 

Управление на човешките ресурси 

Практикум по икономика и фи-

нанси със завършване по избор с 

държавен изпит или защита на ма-

гистърска теза. 

„Обучението в магистърската програма за мен беше изк-
лючително ползотворно. Добре структурираният учебен 
план позволява придобиването както на фундаментални 
знания в областта на икономическата теория, така и 
практически умения, нужни за професионална реализация в 
бизнеса. Срещнах чудесни и ерудирани преподаватели, кои-
то успяват чрез гъвкави методи на работа да формират у 
студентите интерес, мотивация и, не на последно място, 
умения за ориентация и практико-приложна интерпрета-
ция на широката и често интердисциплинарна сфера на 
икономическото познание.“                                   

                                                     Йонка Първанова, Алумни 

„Ценното за мен по време на обучението бе практико-
приложният аспект на преподавания материал и ориенти-
рането му към настоящата икономическа действител-
ност и променящата се пазарна среда. Обучението надми-
на очакванията ми най-вече по отношение на успешното 
сътрудничество с преподавателите, улеснената комуни-
кация с тях и готовността им за съдействие. Друга силна 
страна на обучението са лекциите на гост-лектори по 
актуални теми, сътрудничеството с бизнеса по редица 
проекти, възможностите, които предоставя Кариерният 

център към Стопанския факултет.“ 

Таня Илиева,  

Лауреат на Конкурса „Млад икономист 2020“ 

Годишна такса за обучение: 1840 лв.  

За информация: доц. д-р Димитър Златинов 

Email адрес: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg  

Web страница: https://bit.ly/Econfin 

Facebook страница: https://bit.ly/FbEcon 


