
1

И
К
О
Н
О
М
И
К
А

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
София 1700, Студентски град "Хр.Ботев"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

Сайт на УНСС: unwe.bg 
Кандидат-студенти: priem.unwe.bg

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ

ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

Отдел "Кандидат-студенти": 
02/81-95-701

Център за прием на документи: 
02/81-95-704

Информацията от тази брошура може да получите и на priem.unwe.bg и мобилното приложение



2

Обучението по специалност "Международни 
икономически отношения с преподаване на ан-
глийски език" има за своя основна цел широкоп-
рофилната подготовка на професионалисти със 
задълбочени общоикономически и управленски 
знания, както и със знания и умения в специфич-
ната област на международните икономически 
отношения и институции, европейската иконо-
мическа интеграция, международните финанси, 
международния бизнес, фирменото сътрудни-
чество и маркетинга.

Завършилите специалност "Международни икономически отношения с преподаване на английски език":  
Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, 

икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управле-
ние и маркетинг; ориентират се в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално 
и международно равнище; използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката; 
прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на 
вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, гео-
графски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен 
план: финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и 
гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции; владеят техники за подготовка и 
осъществяване на международни сделки за покупко-продажба, за реализиране на международни стопански опе-
рации, както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на 
чуждестранни капитали и други чужди ресурси; познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в 
Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономгеографски, демографски и социокул-
турни особености на конкретни регионални европейски пазари; осъществяват /на български и чужд език/ комуни-
кационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт.

Завършилите специалност "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" в най-висо-
ка степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище 
в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и бор-
совата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, 
търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

Специалност "Международни икономически отношения"
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Завършилите специалност "Администрация и управление" ще придобият следните знания и умения: те-
оретични основи и базисни принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и администра-
тивното управление, в.т.ч. и съвременното състояние на теорията и практиката в развитите страни с 
пазарна икономика; методологическите основи на организационното развитие и свързаните с тях методи за 
организиране, проектиране, подготовка и вземане на решение, както и за работа с хората в организацията; 
знания и умения за съвременните технологии на управление и използването на нови информационно-технически 
и комуникационни средства за подпомагане дейността на ръководните органи; специфични знания и умения в 
областта на моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и осъществяването на целена-
сочени пазарни и инвестиционни проучвания при определяне на целите на развитие на стопанските и несто-
панските организации; специфични знания и умения в областта на диагностиката на текущото състояние 
на организациите, разкриването и преодоляването на проблемните ситуации и създаването на благоприятен 
социално-психологически климат в организациите; специфични знания и умения за решаването на проблемите, 
възникващи в управлението на организацията в резултат от влиянието на средата, в която тя функционира – 
икономически, социално-културни, екологични, ресурсни, политически и други.

Завършилите специалността ще могат да работят като: ръководители на различни равнища на управле-
ние в организациите; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на организациите; екс-
перти и консултанти на висшето ръководство в стопанските и нестопанските организации; експерти по 
управление в изследователските и развойни звена на организациите; експерти и консултанти по управление и 
организационно развитие в специализирани или научноизследователски организации; специалисти по управле-
ние и администрация в местните държавни управленски структури.

Учебният план на специалността е съобразен с изискванията на учебните планове на редица университети 
от Западна Европа, обучаващи студенти по професионално направление "Администрация и управление". Това 
дава възможност за признаване на кредитни точки в рамката на Европейската система за трансфер на кре-
дити, доколкото дипломата от УНСС е международно признат документ от акредитирано висше училище. 
Катедрите "Управление", "Публична администрация" и "Регионално развитие" на УНСС, които организират обу-
чението на студентите в тази област, разполагат с много добре подготвени хабилитирани преподавателски 
кадри, които имат богат международен опит и признание. Заедно с това придобиването на знания на английски 
език позволява специалистът - бакалавър по "Администрация и управление", да продължи образованието си в 
магистърска степен на обучение в България или в чужбина, като се реализира успешно както в национални, 
така и в международни организации - работодатели.

Специалност "Администрация и управление"
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Специалност "Бизнес икономика"
Специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" заема лидерските позиции сред специал-

ностите в УНСС.
Основни акценти в профила на специалността:

 y Комплексна теоретична и практическа подготовка по важни икономически и управленски страни на бизнес 
организациите;

 y Голяма изборност от студентите на атрактивни учебни дисциплини и модули;
 y Задълбочена подготовка по методологични и методически въпроси за обосноваване на управленски решения;
 y Знания за бизнес организациите, бизнес средата, в която те оперират, инструментариума, чрез който се 

анализира състоянието, позициите на организацията, конкурентните предимства и необходимото развитие.
 y Знания за ресурсното осигуряване на бизнес организациите и процесите, които осигуряват нарастване на 

тяхната стойност;
 y Знания и умения за изграждане и функциониране на ключови за бизнеса системи в бизнес организациите, 

както и за разработване на прогнози и сценарии, свързани с растежа на бизнес организацията;
 y Възможности за реализация като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и процеси в компании; анали-

тични специалисти по управление на човешките ресурси; управление на инвестиции и иновации в бизнес 
организации; експерти в консултантски организации, научноизследователски организации и във финансови 
институции, ориентирани към бизнеса, вкл. икономически експерти в държавната администрация.

Специалност "Бизнес информатика и комуникации"
Последните години IT индустрията е на гребена на вълната с непрекъснат интерес към образовани и креа-

тивни специалисти. Търсенето на обучени и професионално подготвени кадри в различните области на IT сфе-
рата е постоянно, което е предпоставка за по-голяма сигурност при реализацията на младите специалисти. 

Специалност "Бизнес информатика и комуникации" е най-доброто съчетание на знания и умения от две от 
най-атрактивните области - икономика и IT сектора. Това прави студентите, завършили специалността, 
много търсени специалисти, които познават добре различни икономически области и имат професионални 
знания и умения в разработката на софтуерни решения в тези области.

Подготовката на студентите по специалността е широкопрофилна. Тя включва дисциплини, свързани със 
съвременните информационни системи и технологии и икономически дисциплини.

Обучението дава нужната теоретична подготовка, като заедно с това има сериозна практическа насо-
ченост. Специализираната подготовка е в направления, които формират професионални знания и умения в 
областта на проектирането и разработката, внедряването, поддържането и развитието на информационни 
системи, обслужващи различни бизнес процеси и различни нива на управление на компаниите.

Комплексните знания в областта на информационните системи и технологии се постигат чрез обуче-
ние по дисциплини, обхващащи фундаментални знания и модерни направления и технологии, като:
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 y Основни на алгоритмизацията;
 y Компютърни архитектури и мрежи;
 y Бази от данни и  програмиране в бази от данни; 
 y Разработка и управление на интегрирани информационни системи; 
 y Клиент-сървър технологии, уеб услуги и многослойни приложения; 
 y Интернет технологии, изграждане на уеб системи и мобилни приложения
 y ERP системи  и бизнес интелигентни системи; 
 y Бизнес процеси и  модели; 
 y Бизнес комуникации, електронен бизнес и др. 

Практическото обучение на студентите се реализира в компютърни лаборатории, като се използват 
модерни софтуерни технологии (J2EE, .NET) и актуални версии на специализирани софтуерни продукти.

В процеса на своето обучение студентите от специалността имат възможност да развиват своите зна-
ния и умения, като участват в приложни проекти, в които решават практически проблеми, и в научни проекти, 
в които могат съвместно с преподавателите си да развиват нови идеи. Студентите могат да обогатяват 
своите знания и опит чрез различни стажантски програми и програми за международен обмен.

Партньори в обучението на студентите са големи международни компании като IBM, Microsoft, SAP и 
национални лидери в областта на информационните технологии като dWare, ErpOne и др.

Възпитаници на специалността са успешни специалисти в много национални и международни софтуерни 
компании като Sap, Telerik, Infragistics, Microsoft, Мусала Софт и др. Завършилите специалността могат да се 
реализират  в различни области на стопанската дейност: софтуерни компании, държавна и публична админи-
страция, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения, като:

 y Бизнес анализатори и проектанти на информационни системи;
 y Разработчици на информационни системи;
 y Внедрители на информационни системи;
 y Администратори на информационни системи; 
 y Ръководители на ИТ проекти; QA специалисти  и др.

Специалност "Икономика на околната среда"
Студентите от специалността получават профилирана и специализирана подготовка по: екологична 

икономика,  природоползване и регионално развитие, пазари  и оценка на природните ресурси,  социална 
екоикономика, оценка на устойчивостта и управление на екологични конфликти,   пространствени анализи, 
управление на проекти в екологичната сфера, моделиране на екоикономически системи, екотуризъм.

Завършилите специалността бакалаври се реализират като: мениджъри по управление на екологична ин-
фраструктура на различните нива на управление в публичния и частния сектор, специалисти по публично-част-
но партньорство при използване на природните ресурси, мениджъри и консултанти по оценка и управление 
на екологични проекти, консултанти и контрольори на системата за управление на качеството на околната 
среда (ИСО-14001), консултанти по проблемите на околната среда в различните бизнес организации,  експерти 



6

Специалност "Икономика на туризма"
Катедра "Икономика на туризма" предлага обучение в специалностите "Икономика на туризма с преподава-

не на английски език" и "Икономика на туризма с чуждоезиково обучение".
Основни акценти в бакалавърската програма:

 y Кандидат-студентите имат възможност да се обучават на български или на английски език (специалност 
"Икономика на туризма" се предлага в профил с изцяло чуждоезиково обучение);

 y Завършилите "Икономика на туризма" се дипломират като икономисти със специална подготовка в областта 
на туризма;

 y Отлични възможности за професионална реализация – нито един нереализиран възпитаник според официал-
ния рейтинг на Министерство на образованието и науката;

 y Развиване на задълбочени познания в сферата на икономиката и туризма;
 y Възможност за повишаване на квалификацията в три магистърски специалности – "Икономика на туризма 

и свободното време", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма";
 y Перспективи за международна реализация и осъществяване на директни международни контакти, осигуре-

ни от асоциираното членство на катедрата в Световната туристическа организация.

Специалност "Икономика" (редовна форма)
В специалност "Икономика с преподаване на английски език" (редовна форма) се обучават студенти, които 

след завършване могат успешно да се реализират на пазара на труда като: ръководители, експерти и специа-
листи в стопански организации от частния и публичния сектор, в държавни институции, в неправителстве-
ния сектор, финансовата сфера, инвестиционното посредничество, международни институции. Те могат да 
разработват оптимизационни модели и да правят икономически прогнози, да обосновават, разработват и 
осъществяват фискална политика, парична политика и политика на доходите. Випускниците на специалност-
та могат да работят като преподаватели в университетски и други образователни институции, да бъдат 
експерти и ръководители в изследователски проекти, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, 
Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за прихо-
дите, Националната здравноосигурителна каса, структурните звена по управление на човешките ресурси в 
български и чуждестранни организации и фирми от всички отрасли и форми на собственост, синдикални орга-
низации и съюзи, центрове и заведения за социално подпомагане, застрахователни дружества, пенсионнооси-
гурителни и здравноосигурителни дружества, агенции за подбор на персонал, консултантски организации и др.

в Министерството на земеделието и храните, в Министерството на околната среда и водите и др., експер-
ти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи, научни работници и 
преподаватели в изследователските институти и ВУЗ.
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Специалност "Интелектуална собственост и бизнес"

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осигурява обучение в бакалавърска степен 
на висшето образование по специалностите:

 y "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на български или на английски език;
 y "Творчески индустрии и бизнес".

Студентите, обучаващи се в специалностите, ще получат знания в следните сфери на интелектуалната 
собственост: 

 – индустриална собственост - търговски марки, фирмени дизайни, изобретения, полезни модели  и др.;
 – художествена собственост - компютърни програми, литературни, филмови, сценични, фотографски, 

музикални произведения и др.
     Успешно завършилите се реализират в бизнес организации, които създават и използват филми, музика, 

софтуер, търговски марки и други интелектуални продукти. Те могат да работят като специалисти и екс-
перти в държавни и общински структури, национални и международни институции, бизнес организации и други 
организации в областта на изкуствата и културата.

Катедрата предлага и продължаващо обучение в ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор" с широк спектър от спе-
циализации по видове творчески индустрии – музикална, радио-телевизионна, филмова, издателска, сценични и 
други изкуства. Конкурентно предимство на обучението, осигурявано от катедрата, е че тя е единствената 
в системата на висшето образование в България, която подготвя специалисти по интелектуална собстве-
ност за бизнеса. 

Специалност "Маркетинг и стратегическо планиране"

В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на маркетинга. Специа-
лен акцент се поставя върху пазарните проучвания, организиране на рекламни кампании, съчетаване и интег-
риране на елементи на маркетинговите комуникации, разработване и контрол по изпълнението на маркетин-
гови планове, международен маркетинг, управление на маркетинга.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Социална политика", 
"Маркетингови изследвания", "Маркетингово планиране", "Потребителско поведение", "Интернет технологии", 
"Индустриални отношения" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Продуктова поли-
тика", "Ценова политика", "Комуникационна политика", "Дистрибуционна политика", "Маркетинг на интелекту-
ални продукти", "Международен маркетинг", "Управление на продажбите", "Система на националните сметки", 
"Моделиране в маркетинга", "Бизнес планиране", "Стокознание", "Евристични методи", "Трансферно ценообразу-
ване", "Конкурентни стратегии". Завършилите специалността могат да работят във: държавната и местна-
та власт, големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации, фондации, специализирани агенции, 
финансови институции, международни организации.
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Специалност "Финанси и счетоводство"

Обучението по специалността е подчинено 
на идеята за осигуряване на общоикономически 
фундамент и постепенно специализиране и про-
филиране с цел ефективното адаптиране към по-
требностите на практиката. Отчетена е и необ-
ходимостта от солидна юридическа подготовка 
и компютърна грамотност. Особено внимание е 
отделено на придобиването на знания и умения, 
свързани с приложението на съвременни инфор-
мационни технологии в областта на финансите, 
счетоводството и финансовия контрол.

Учебният план на специалност "Финанси и сче-
товодство" (с преподаване на английски език) е ак-
туален и се основава на световните постижения в 
тази област. Студентите получават фундаментална подготовка по основни икономически дисциплини.

Водеща цел на обучението е специализираната подготовка на студентите по дисциплините в областта 
на счетоводството, финансите и финансовия контрол - "Финансово счетоводство", "Парична теория и па-
рична политика", "Банково дело", "Корпоративни финанси", "Управленско счетоводство", "Данъчен контрол", 
"Международни финанси", "Банково счетоводство", "Одитинг", "Теория на застраховането", "Фондови паза-
ри", "Финанси на социалното осигуряване", "Информационни системи в счетоводството", "Бюджетно упра-
вление", "Управление на международните проекти" и други.

Методологията на преподаване е приведена в съответствие с изискванията за адаптация на национал-
ната финансово-счетоводна теория и практика към международните стандарти. Обучението се осъщест-
вява от висококвалифицирани преподаватели, доказали своите способности не само в научно-преподава-
телската област, но и в практиката.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови от-
чети и да заемат длъжностите: финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетово-
дител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и др. Завършилите специалността могат да 
придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в облас-
тта на независимия финансов одит.

Дипломираните бакалаври по икономика - специалност "Финанси и счетоводство" (с преподаване на ан-
глийски език), имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в 
следните сфери: банковата система, публичната администрация, капиталовите пазари, застраховането и 
социалното осигуряване, финансово-счетоводните подразделения на предприятията, финансовия контрол.

 


