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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  
"АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

В това професионално направление 
влизат следните специалности:
 y "Бизнес администрация" 
 y "Публична администрация" 
 y "Регионално развитие" 

Студентите  от първи и втори 
курс изучават университетски 
учебни дисциплини.
Задължителни учебни дисциплини: 
"Икономика и публичен сектор", "Ос-
нови на управлението, І част", "Ос-
нови на публичната администрация", 

"Информационни системи и технологии", "Основи на управлението, ІІ част", 
"Геоикономика и регионално развитие", "Статистика", "Счетоводство", "Уп-
равление на човешките ресурси", "Стратегическо управление", "Финанси", 
"Статистически изследвания", "Управление на инфраструктурни проекти", 
"Международни институции и администрация", "Маркетинг", "Организацион-
но поведение", "Физкултура и спорт".

Избираеми учебни дисциплини: "Математика", "Количествени методи", "Уп-
равление на комуникациите и връзки с обществеността", "Управленски ре-
шения и риск", "Търговско право", "Гражданско право", "Конституционно пра-
во", "Право на ЕС", "Регионална и икономическа интеграция и трансгранично 
сътрудничество", "Социология", "Управление на иновациите и инвестициите", 
"Териториално и административно устройство", "Маркетингови изследва-
ния", "Социално-икономическа и регионална география", "Евристични методи".
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"Бизнес администрация" е една от най-предпочитаните специалности в 
УНСС, която има аналог в европейското и световното образование. Катедра 
“Управление” осъществява обучение в бакалавърска степен по учебна програ-
ма, напълно съответстваща на практиката в най-престижните световни 
университети. "Училище за директори" наричат шеговито тази специалност 

СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"
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някои. Учебното съдържание осигурява задълбочена теоретична подготовка и 
управленски компетентности на бъдещите мениджъри.

Всички знания се пречупват през призмата на европейското политическо и 
икономическо сътрудничество и интеграция. Използват се всички съвременни 
форми на интерактивно обучение и активно учене: управленски игри, казуси, 
самостоятелни проекти, разнообразни екипни задачи. Акцентът е поставен 
върху иновативното мислене, създаването на умения за вземане на решения, 
ефективните комуникации и технологията на управлението.

Завършилите специалност "Бизнес администрация" ще могат да се ре-
ализират като:  ръководители на различни равнища на управление на сто-
панските организации, функционални и линейни специалисти в управленската 
йерархия на стопанските организации, съветници (щабни специалисти) на ви-
сшето ръководство в стопанските организации, специалисти и експерти по 
управление в изследователските и развойните звена на стопанските орга-
низации, консултанти и експерти по управление и организационно развитие в 
специализирани фирми и научноизследователски организации, специалисти по 
управление и администрация в местните и държавни управленски структури.

Катедра “Управление”, която организира обучението на специалистите в 
тези бакалавърски програми, разполага с отлично подготвени, хабилитирани 
преподавателски кадри - професори, доценти, главни асистенти – доктори по 
“Социално управление”, млади и перспективни асистенти. Преподавателски-
ят състав участва активно в международния научен обмен и поддържа високо 
ниво на своята компетентност в областта на управлението.

Завършилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в 
едноименната магистърска програма с едногодишен срок на обучение.
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СПЕЦИАЛНОСТ "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

  Бакалавърската програма по „Публична администрация” се предлага в 
редовна форма с четиригодишно обучение. Програмата акцентира върху упра-
вленските теории и решения на практиката за администриране в организа-
циите от публичния сектор. На основата на интердисциплинарния подход се 
изучават дисциплини от направленията икономика, управление, политология, 
социология, психология, право и др.
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Завършилите специалността придобиват фундаментални и специализира-
ни знания в областта на: теоретичните основи на икономиката и управле-
нието на публичния сектор, методология и методика на социално-икономиче-
ския анализ и изследвания на териториалните системи, централна и местна 
администрация и териториално и административно устройство, управление 
на организациите в публичния сектор и на неправителствените организации, 
администриране на публични политики, програми и проекти, управление и ад-
министрация на международни институции и организации.

В резултат на обучението студентите придобиват умения за: анализ на 
основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на пуб-
личните структури, анализ на публични политики и стратегии, разработване 
и ефективно управление на публични програми и проекти, анализ и оценка на 
териториалните системи, работа в екип и решаване на проблеми.

Обучението по специалността е съобразено с изискванията за прите-
жаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” при заемане 
на длъжности по единния класификатор на длъжностите в администрация-
та. Завършилите могат професионално да се реализират в административ-
ни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната 
власт, регионалните и местните административни структури (областна и 
общинска администрация), административните структури на международни 
институции, в неправителствените организации.

Бакалавърската програма по публична администрация е съобразена с ква-
лификационните изисквания, заложени в програмите на водещи европейски 
университети и насърчава обмена на идеи между преподаватели и студенти. 
Чрез присъждането на кредити студентите имат възможност да участват 
в академичен обмен в университети извън страната по европейски програми.
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СПЕЦИАЛНОСТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

Катедра  „Регионално развитие“  обучава студенти в ОКС „бакалавър“ и 
ОКС „магистър“ по специалност "Регионално развитие" в редовна и дистан-
ционна форма на обучение. Катедрата провежда обучение и по специализи-
раната магистърска програма по „Регионално развитие“ със специализация 
„Регионален мениджмънт и бизнес“. Учебният процес е обезпечен от високо 
квалифицирани преподаватели и експерти на катедра „Регионално развитие“ 
на УНСС.

Някои от водещите дисциплини, които се изучават в специалността, са: 
"Геоикономика и регионално развитие", "Териториално и административно ус-
тройство", "Геодемография", "Финансиране на регионални проекти", "Регио-
нална политика на ЕС", "Регионален мениджмънт", "Регионална икономика", 
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"Държавни политики и стратегии", "Децентрализация и местно самоуправле-
ние", "Управление на фондовете на ЕС".

Дипломираните специалисти по регионално развитие се радват на успеш-
на реализация във всички административни структури на Европейския съюз - 
Парламент, Европейска комисия, Комитет на регионите и др., в държавната 
администрация – Министерство на регионалното развитие, Министерство 
на земеделието и храните, Министерство на инвестиционното проектиране 
и др., в областни администрации и териториалните структури на изпълни-
телната власт, в общински администрации и публични компании, в универ-
ситети и научноизследователски институти, в неправителствени органи-
зации, като регионални мениджъри на национални и международни компании.

Новите икономически реалности в страната и интегрирането ни в общо-
то европейско икономическо и социално пространство тепърва ще изискват 
подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на регионално-
то развитие. 

Регионалната проблематика е много разнообразна, интересна и дава въз-
можност за получаване на знания за пакет от икономически, управленски, 
правни и политически науки. Негативните и задълбочаващи се диспропорции 
между районите и областите в България в последните години потвърждават 
тази обективна необходимост. 

 Бъдещите дипломанти ще имат привилегията да работят за  устойчиво-
то и балансирано регионално развитие, което да донесе по-добро бъдеще и 
стандарт за живот на хората не само за големите градове, но и за малките 
населени места в гранични и изостанали селски райони.


