•

За студенти с бакалавърска или магистърска степен в областта на икономиката, правото, както и всички други професионални направления

•

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

•

Форма на обучение: редовна - в делничните дни след 18 часа

Целта на програмата е да даде на студентите
теоретични и практически познания едновременно и за икономическите процеси, и за правната рамка, която ги регламентира. Студентите неикономисти чрез базовите дисциплини ще
овладеят и фундаментални знания и умения
както за съществуващите икономически отношения, така и за съпътстващото ги развитие на
правната система.
Завършилите магистърската програма намират реализация като предприемачи и консултанти в областта на правото и икономиката;
ръководители или членове на управителни органи на публични и частни организации; експерти в икономическия анализ на правни текстове и формулиране на икономически политики.
Катедра „Икономика“

Зимен семестър
Корпоративно финансиране и инвестиции
Икономически анализ на правото
Преструктуриране на собствеността
Международна търговия и финанси
Лични финанси

Летен семестър
Конкуренция и антитръстово законодателство
Корпоративно развитие, сливания и
придобивания

„Избрах магистърската програма заради интердисциплинарния й характер. Изучаваните
дисциплини са подбрани, с оглед разширяване на
познанията на студентите в различни сфери
на икономиката. Това че програмата е съвместна между Стопанския и Юридическия факултет спомага за най-доброто представяне на
гледните точки, необходими на всеки професионалист, занимаващ се със съвременните стопански процеси. Лекциите се водят от специалисти от кариерата, което спомага за практическата насоченост на занятията. Магистърската програма не е ориентирана към заучаване
на готови конструкции, а към създаване на способност за аналитично мислене и практическо
прилагане на получените знанията.“
Радостина Ивчева, Алумни

Данъчно облагане на компании и трансакции
Банкова система и банково право

Практикум по икономика и право със
завършване по избор с държавен изпит
или защита на магистърска теза.

Годишна такса за обучение: 2140 лв.
За информация: доц. д-р Милен Велушев
Email адрес: mvelushev@feb.uni-sofia.bg
Web страница: https://bit.ly/EconLaw
Facebook страница: https://bit.ly/FbEcon

