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На 27 септември 2007 г. УНСС получи официална четиригодишна акре-
дитация за съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” 
с Университета Нотингам Трент – Великобритания. През месец септември 2009 
г. и юли 2012 г. програмата бе последователно ревалидирана за нови тригодиш-
ни периоди. 

През 2013 г. бе дипломиран петият випуск от програмата.  Обучението по 
„Европейски бизнес и финанси“ подготвя успешни мениджъри в пан-
европейската бизнес среда. В програмата се разглеждат финансови и бизнес те-
ми на оперативно и стратегическо ниво.  

 
Срок на обучение: 2 години (приемът е през месец септември на съ-

ответната академична година): 
 

1. Първа учебна година 
През първата академична година обучението се осъществява в УНСС - 

София. През този период студентите изучават дисциплини, които са свързани с 
функционирането на бизнеса – финанси, управление на човешките ресурси и 
маркетинг. В частност, модулите, които се изучават през първата година, са Ме-
ниджмънт на финансовия риск, Европейски мениджмънт на човешките ресурси, 
Международен маркетинг, Разбиране на международната и европейската бизнес 
среда, Международни финанси, Европейско управленско счетоводство, Между-
народно и европейско бизнес право и др. 
 

2. Втора учебна година 
През първия семестър на втората академична година обучението се про-

вежда в Нотингам Бизнес Скул на Университета Нотингам Трент – Великобри-
тания, съгласно утвърдения учебен план от този университет. През този период 
студентите имат възможност да се обучават по дисциплини, свързани  с функ-
ционирането на бизнеса на стратегическо ниво. 

 



През втория семестър на втората учебна година студентите осъществяват 
преддипломен стаж и разработват и защитават магистърска теза. Изборът на те-
ма на магистърска теза е свързан с конкретен изследователски проблем. 
 
 

Резултати от обучението в съвместната магистърска  
програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и  

Университета Нотингам Трент  
 

Студентите в съвместната магистърска програма “Европейски бизнес и 
финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент - Великобритания по-
лучават следните теоретични знания и практически умения: 
 
 Критичен и аналитичен подход към състоянието и развитието на 

бизнес организациите и на финансите в европейски контекст 
 Разбиране и способност за самостоятелно анализиране на новите 

съвременни проблеми на бизнеса, финансите и управлението на бизнес 
организациите в разширения Европейски съюз 

 Разширяване на потенциала от знания и развиване на подходящи 
компетенции и умения на студентите относно теоретичните концепции в 
сферата на мениджмънта, финансите, оперирането и организацията на 
предприятията в европейски контекст 

 Задълбочаване на разбирането на крос културалните въпроси в 
пан-европейската бизнес среда чрез осигуряването на възможност сту-
дентите да се обучават в повече от една държава 

 Възможност студентите да продължат тяхната академична и про-
фесионална кариера в сферата на европейския бизнес и финанси 

 Усъвършенстване на езиковите умения на студентите чрез осигу-
ряването на обучение на английски език 
 
Завършилите програмата могат да работят като: специалисти и екс-

перти в  сферата на националния и международния бизнес, националната и гло-
балната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансо-
ви институции, международни финансови организации, мултинационални кор-
порации, органи на централната и местната администрация и др. 

 
Диплома 

Завършилите програмата ще получат дипломи за придобита образовател-
но-квалификационна степен “магистър” от Университета Нотингам  Трент и 
УНСС.  Обучението в съвместната магистърска програма по “Европейски биз-



нес и финанси” на УНСС и университета Нотингам Трент е равносилно на обу-
чение в магистърска степен във Великобритания. 

 
Изисквания към кандидатите за обучение в съвместната  

магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” на УНСС 
и Университета Нотингам Трент 

 
 да имат бакалавърска или магистърска степен в легитимно висше училище; 
 да владеят английски език писмено и говоримо. Кандидатите за специалност 

"Европейски бизнес и финанси" и "Международен бизнес и мениджмънт" 
доказват владеене на английски език с един от следните документи - 
TOEFEL 560 и IELTS 6.5. При липса на един от посочените документи се 
явяват на изпит - тест по английски език. 

 Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен 
"магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит. Повече инфор-
мация за кандидат-магистърския тест може да намерите тук.  

 
Семестриални такси: 
 

 За първи семестър:  1 800 лв. 
 За втори семестър:  1 800 лв. 
 За трети семестър: 2 650 британски паунда (обучението се провежда в Уни-

верситета Нотингам Трент, Великобритания) 
 За четвърти семестър: 250 лв. 
 
Семестриалните такси се заплащат само по банков път – от всеки банков клон и 
от банка ДСК (до зала Максима) по сметката на УНСС в БНБ: 
 
IBAN сметка: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01  
Банка: БНБ,  
BIC: BNBGBGSD  
 
Такси и документи за кандидатстване: 
Тук може да намерите информация за таксите и документацията при кандидат-
стване. 

 
 
 

http://www.unwe.bg/bg/pages/1758/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8.html
http://www.unwe.bg/bg/pages/1753/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8.html

