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НАСОЧЕНОСТ И
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ
МП "ФИНАНСИ, ИВЕСТИЦИИ И ФИНТЕХ"
Главната цел на магистърската програма е да
обучава компетентни специалисти по финанси
и инвестиции, които да се реализират
успешно в областта на финансови институции,
застрахователни компании, пенсионни
фондове, вкл. финтех компаниите в страната и
чужбина.
МП "Финанси, ивестиции и финтех" се
провежда в рамките на 3 семестъра (за
студенти с бакалавърска степен с минимум
210 кредита - прием от зимен семестър) или
4 семестъра (за студенти с бакалавърска
степен с минимум 180 кредита - прием от
зимен и от летен семестър) и ще предложи
висококачествено съвременно обучение. В
партньорство с Българската финтех
асоциация (БФА), програмата съчетава
теория и практика на едно място.

Времетраене
3-4 семестъра

Начален час
делници след 18ч. и уикенди

Преподаватели
в партньорство
с частния сектор

Такса
1250 лв на семeстър
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80%
биха препоръчали
програмата на
приятел

91%
оценяват преподаването на
външни преподаватели като
"отлично"
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КАКВО ВКЛЮЧВА
ПРОГРАМАТА ?
УЧЕБЕН ПЛАН
Магистърската програма има
интердисциплинарен характер и цели да
даде на студентите теоретични и
практически познания и умения в областта
на финансите, инвестициите и иновациите
в дигиталната сфера. Програма стартира с
уводни курсове за теорията и
управлението на инвестициите и
приложния макроикономически анализ,
които покриват теми за същността и
инфраструктурата на финансовите
инструменти и пазари. Някои от ключовите курсове са посветени на финансовия анализ и бизнес оценяването,
финансовите технологии и
електронното банкиране и др.

МП В ПАРТНЬОРСТВО С
ЧАСТНИЯ СЕКТОР
По време на обучението се
предлагат курсове в партньорство с
Българската финтех асоциация,
които имат силна практическа
насоченост, като търговия с валути
и финансови инструменти, анализ
на данни, алтернативни
инвестиции, управлението на риска
и банковото дело, както и
новосъздадения курс по блокчейн
и криптовалути.
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ЗА КОГО Е СЪЗДАДЕНА
ПРОГРАМАТА ?

ТАЗИ ПРОГРАМА Е ЗА
ТЕБ, АКО ИСКАШ ДА :

ПЕРФЕКТНИЯТ КАНДИДАТ
МП "Финанси,инвестиции и финтех" е
създадена както за професионалисти с
опит във финансовата сфера, така и за
новозавършили бакалаври, които искат да
предобият знания и способности да
анализират съвременния финансов свят.
Кандидат-магистритите в тази програма
трябва да притежават бакалавърска или
магистърска степен по Икономика или
Стопанско управление. Студенти без
бакалавърска или магистърска степен по
икономика или управление изучават четири
допълнителни общоикономически
дисциплини в рамките на същия период
на обучение.

научиш повече
за съвременния финансов свят

се запознаеш
с българската
банкова и Финтех общност

получиш диплома от
най-реномирания
университет в България
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ФИНТЕХ ХАКАТОН

СЪЗДАЙ СВОЯТА ФИНТЕХ КОМПАНИЯМЕЧТА

Финтех хакатонът е продължение на МП
"Финанси, инвестиции и финтех" в Софийския
университет. Той предоставя на студентите
възможност да превърнат Финтех мечтите си в
реалност. Сърцевината на хакатона е поредица
от семинари от едни от най-изявените
специалисти в областта на маркетинга,
продажбите и инвестициите във финтех
решения в България и Европа. Правен експерт
ще засегне регулациите, а инвеститори във
финтех бизнеси ще хвърлят светлина върху
финансирането и достъпа до рисков капитал.
Събитието е отворено за всички, които се
интересуват от областта на дигиталните
финанси, като то ще предостави нужните
знания, мрежа, достъп до финанси и,
разбира се, стимулиращи награди на
участниците.
Вижте финтех хакатона, реализиран през
2022 година:
https://fromzerotofintech.com/

Изпробвай мечтата си

Събери отбора си

Най-добрите ще
спечелят награди
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НОВ КУРС
Блокчейн и Криптовалути
ЗА НАЙ-ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
В допълнение към курса по Финтех и
електронно банкиране, Стопанският
факултет на Софийски университет
предлага курс по блокчейн и криптовалути.
Този курс е създаден за студенти, търсещи
технически, по-задълбочени знания и
заинтригувани да научат повече за това как
технологията на блокчейн променя
глобалния финансов сектор. По време на
курса студентите ще научат как
криптовалутите работят на техническо
ниво. Курсът се преподава от доц. д-р
Ангел Марчев, както и от блокчейн и
крипто експерти от частния сектор,
подкрепен от Българската Финтех
Асоциация.

30 учебни часа

Научете последното
от технологиите във финтех

Преподаватели от
индустрията
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КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ ?
СЪВРЕМЕНЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Освен изпитите като традиционен
подход за оценка на напредъка на
студентите, образователният процес
включва и решаването на
практически проблеми, в т.ч. в
рамките на структурирани задания,
организирани хакатони, конференции
и др.
Магистърската програма завършва с
разработването на магистърска теза
върху тема, съвместно дефинирана и
реализирана в сътрудничество със
заинтересовани представители от
сферата на финансите, инвестициите
и банките. В това отношение,
магистърската теза би могла да
служи и като средство, улесняващо
прехода към пазара на труда.

Завършилите програмата могат да се
реализират професионално като
специалисти, мениджъри, директори,
аналитични специалисти и експерти
на висше ниво в управлението на
банкови и небанкови финансови
институции, търговските дейности в
компаниите, в министерствата и
общините, във фирми с чуждестранно
участие, финансово-брокерски къщи,
в научно-изследователски и
развойни звена и висши училища.
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КАНДИДАТСТВАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА
УЧЕБНАТА 2022/2023Г.
Предварително събеседване:
25.07.2022г. от 18.00ч на следния
линк: https://bit.ly/3AwYSdw
Събеседване (ред. сесия):
15.09.2022г. от 18.00ч на следния
линк: https://bit.ly/3AwYSdw
29.09.2022г. от 18.00ч на следния
линк: https://bit.ly/3AwYSdw
Комисия: доц. д-р Марселен Йовоган
(председател), доц. д-р Надя
Соколова, доц. д-р Божидар Недев

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА
УЧЕБНАТА 2022/2023Г.
Първи етап – от 1 до 20 юли 2022 г.
Втори етап – от 27 юли до 12
септември 2022 г.
Трети етап – от 19 до 27 септември
2022 г.
Платформа за кандидатстване:
https://feba.kmk.uni-sofia.bg/
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ПРИЕМ
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КОНТАКТИ
София 1113,
бул. Цариградско шосе 125
тел. магистри: 0878 437 462
За повече информация:
bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

МАГИСТЪРСКА
ПРОГРАМА
"ФИНАНСИ,
ИНВЕСТИЦИИ
И ФИНТЕХ"

