Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Код по ЕСНТК: ВА
Образователно-квалификационни степени: бакалавър и магистър
Форми на обучение: редовно обучение, а за магистри – и задочно обучение
Срок на обучение:
4 години – за степен “бакалавър“;
1,5 години – за степен “магистър” след бакалавър – за редовна и задочна форма.
Завършване: с дипломен проект при всички форми и степени на обучение.
Прием: съгласно общите изисквания за прием на студенти в Технически университет –
София.
Достъп до по-нататъшно обучение: Завършилите специалност „Стопанско
управление“ бакалаври могат да кандидатстват с конкурс по документи и да продължат
обучението си в ОКС “магистър”. Завършилите магистри могат да кандидатстват и да
продължат обучението си в образователната и научна степен “доктор” в страната или в
чужбина в подходящи научни направления. Отлични студенти от специалността могат
да бъдат изпратени по програма „Еразъм“ за обучение и изготвяне на дипломна работа
във водещи европейски университети.
Актуалност: Съвременни курсове за обучение, креативен подход на учене, синтез на
управленски познания и използване на информационните технологии, изявени
преподаватели, бърза професионална реализация на студентите – специалността е на
гребена на вълната на добрите стандарти в мениджърското обучение.
Обща характеристика на обучението: Обучението се осъществява по учебен план,
разработен по международни програми и проекти – PHARE, BALP, TEMPUS, Leonardo
da Vinci със съдействието на водещи европейски университети във Великобритания,
Белгия, Холандия и Германия. В учебния план са включени курсове, които формират
висока университетска култура, знания за обществото и икономиката, за
разработването и изпълнението на управленски политики, умения да се използват
съвременни информационни технологии и системи, способности да разработват
програми и проекти по определени проблеми, мислене, което стимулира иновативност
и развитие в професионалните дейности.
Подготовката на бакалаврите се осъществява от хронологично и логически
подредени задължителни фундаментални дисциплини с общ теоретичен характер и
дисциплини със специализиращ характер в областта на стопанското управление.
Учебното съдържание е изградено в осем „вериги” учебни дисциплини: Хуманитарни
науки; Правни науки; Индустриални и информационни технологии; Икономика и
финансов мениджмънт; Управление; Организация на производството и труда;
Маркетинг и логистика и Чужди езици.
Подготовката на магистрите се реализира чрез седем задължителни учебни
дисциплини: Моделиране на бизнес процеси; Проектиране на системи за управление;
Управление на операциите; Управление на проекти; Корпоративно управление;
Управление на риска; Финансов анализ. Към тях се надграждат знания по четири
допълнителни дисциплини в зависимост от избраната магистърска програма:

Управление на маркетинга; Операционно управление; Управление на финансите и
Управление на персонала.
Образователни и професионални цели:
За образователно-квалификационна степен „бакалавър” – подготовка на управленски
кадри с висше образование за нуждите на бизнес организациите, държавни и общински
институции със засилена квалификация в използването на съвременни информационни
технологии, значителни познания по индустриалните технологии, организацията и
управлението на индустриални предприятия.
За образователно-квалификационна степен „магистър” – подготовка на високо
квалифицирани специалисти с висше образование в областта на Стопанското
управление със засилена и задълбочена подготовка в избрана функционална област на
управлението за нуждите на бизнеса, държавната и общинската администрация.
Реализация на завършилите специалисти:
 Специалистите, завършили бакалавърска степен, могат да работят като
консултанти, експерти, ръководители на звена и отдели от нисшите равнища на
управление на организации от материалната и извън материалната сфера.
 Специалистите, завършили магистърска степен, могат да работят като
ръководители на направления и дирекции от средните и висшите равнища на
управление на организации от материалната и извън материалната сфера, звена,
проекти, програми и институции на ЕС.

