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На кръстопът

На всички, които не знаят накъде да поемат

Объркан във преходно време,
ти тичаш напред и назад.
Не знаеш, колко ли ще отнеме?...
Но себе си търсиш ти пак.

Да, има и пътища други –
Наляво, надясно, встрани,
И в теб неусетно се буди
Глас страшен: “Не знам как, уви!”

Дори да не знайш накъде
Вятърът твой ще повее,
Помни, че на твойто небе
Винаги слънце ще грее!

Десислава Пламенова Петрова
студентка в 1 курс, Стопанско управление
СУ “Св. Климент Охридски”



Стопанският факултет
• Стопански науки в Софийския университет – от 1892 г.
• 1990 г. – Стопанският факултет е възстановен след 

четиридесетгодишно прекъсване
• Факултетът днес: висше образование и научни 

изследвания на световно равнище:
Икономика и управленски науки + математика и 

компютърни технологии
Преподаване на български, английски, немски и 

френски език
Всеки студент изучава два западни езика
 Библиотека с милиони заглавия в електронните 

складове от данни JSTOR, ScienceDirect, SAGE, Ebsco



Преподавателите
• Международно известни учени
• Хора с практически опит в бизнеса, държавното 

управление, европейските институции
• Участници в международни научни, образователни 

и консултантски проекти заедно с колеги от 
американски, британски, френски, германски, 
холандски и швейцарски университети и институти

• Чуждестранни гост-професори от: 
 САЩ (по програма Фулбрайт) 
Франция (от Сорбоната, Бордо и Лил) 
 Германия (Кьолн, Заарланд, Гийсен, Лайпциг, 

Ерланген-Нюрнберг, Бернбург)
Швейцария (Берн)



Студентите
• Випускът в бакалавърските програми е 100 – 200 души. Равнището им 

е близко до това на студентите в най-добрите университети в света
• Всяка година поне няколко дипломни работи имат научна стойност 
• Стажове и практики в България. Един или два семестъра в Европа
• Завършилите бакалаври продължават в магистърски и докторски 

програми:
 Във Факултета
 В Оксфордския университет, Чикагския университет, Университета 

Джорджтаун, Лондонското икономическо училище, Бизнес 
училището INSEAD, Бизнес училището Шулих, Университета на 
Уисконсин, Университета Бокони, Ротердамския университет, 
Копенхагенския университет, Манчестърския университет, 
Сорбоната, Есекския университет, Лилския университет, 
Централноевропейския университет в Будапеща и други в целия 
свят





Завършилите
• Първи випуск на възстановения факултет –

през 1996 г. От тогава до днес:
100 главни изпълнителни директори на компании
Стотици финансови и маркетингови директори, 

мениджъри по човешки ресурси, мениджъри на 
финансови портфейли, финансови анализатори

Стотици предприемачи.
• Работодателите:
Европейската комисия, Централата на НАТО, 

Световната банка, Международният валутен 
фонд, Българското правителство

Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, KPMG, 
Barclay’s Bank, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, 
Accenture, Raiffeisenbank, …



Но как се сравняваме със света?



Международни акредитации и 
Рейтинги на бизнес факултети

• “Всички добри бизнес 
факултети имат 
международна 
акредитация. Но дали 
всички акредитирани са 
наистина добри?” 

• “Тройната корона”:
 AMBA
 AACSB
 EQUIS
Притежават я под 100 

университета в света.
Все още нито един български бизнес 
или икономически факултет не 
притежава международна акредитация.



• Стопанският факултет – на първо място в 
областта на висшето икономическо 
образование във всички страни от 
Централна и Източна Европа през 2000 г.
според изследване на Световната банка

• През 2010 г. рейтинговата система на 
висшите училища в България, въведена от 
Министерството на образованието, 
младежта и науката, класира Софийския 
университет на първите места в 
направленията: „Администрация и 
управление” и „Икономика”.



Какво се учи в Стопанския 
факултет?



Задача !!!
• Вие сте инвестиционен банкер и трябва да 

вземете решение коя алтернатива да изберете:

А
Печалба от 4 млн. евро с 
вероятност 80%,
Нищо с вероятност 20%

В
Печалба от 3 млн. евро, 
100% сигурна



Задача !!!
• Вие сте инвестиционен банкер и трябва да 

вземете решение коя алтернатива да изберете:

А
Печалба от 4 млн. евро с 
вероятност 80%,
Нищо с вероятност 20%

В
Печалба от 3 млн. евро, 
100% сигурна

• Отговор: Инвестиционните банкери вземат 
такива решения всеки ден. Ако за една година 
вземете 1000 такива решения, избирайки А, ще 
спечелите по 4 млн. в около 800 сделки. Общо за 
годината ще спечелите 3,2 млрд. евро, т.е. с 200 
млн. евро повече, в сравнение с избора на В.



За мисленето на икономическите 
агенти… 





“Every educated American knows 
Sofia University.”

Professor Stephen Grossberg,
MIT, Boston University


