КАТЕДРА „ФИНАНСИ“
магистърски програми

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА КАТЕДРА „ФИНАНСИ“?

Висококвалифицирани
преподаватели с богат
професионален опит.

Многообразие от магистърски
специалности, които да отговорят
на желания от Вас профил.

През 2017 г. 50,1% от
работодателите посочват, че
предпочитат да наемат на работа
студенти, завършили УНСС.

Успешна професионална
реализация.

Средната заплата на „Финансови
и застрахователни дейности“ е
173% от средната за страната
през 2017г.

Съвременни дисциплини,
отговарящи на динамичната
финансова среда.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Какво целим да постигнем в обучението? Да изградим и създадем, чрез цялостно
финансово образование, висококвалифицирани професионалисти със задълбочени
финансови познания, аналитични способности и лидерски качества. Това ще
гарантира Вашето бързо кариерно израстване в днешната динамична икономическа и
финансова среда, така че да можете да се справяте дори в най-трудните ситуации.
Какви студенти искаме да привлечем?
• Мотивирани
• Стремящи се към реализация или вече започнали кариера в сферата на финансите
• Професионалисти, които: искат да задълбочат знанията си по финанси; искат
успешно да покрият изпитите за инвестиционни консултанти и брокери; искат
успешно да положат изпита за придобиването на международния CFA сертификат.

КАКВИ КАЧЕСТВА И СПОСОБНОСТИ ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ?

Ние предлагаме цялостно финансово образование, а не само специализация в отделна
сфера на финансите, каквато биха Ви дали отделни сертификати по финанси или
счетоводство. След успешното завършване на някоя от магистърските специалности на
катедра «Финанси» Вие ще придобиете специфични качества, необходими за
специалист със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч.:
• лидерство;
• креативност;
• отговорност;
• презентационни умения и комуникативност;
• критично мислене;
• работа в екип;
• събиране и анализиране на информация;

• решение на проблеми и казуси чрез
прилагане на теорията и теоретичните модели
в практиката;
• стремеж към самоусъвършенстване и
непрекъснато повишаване на квалификацията.

АКАДЕМИЧНА ПОДГОТОВКА

В процеса на обучението в магистърските програми студентите разработват курсови проекти по
актуални теми с цел развиване на способности за работа в екип, презентационни и комуникационни
умения, способности за анализ и решаване на практически проблеми. По този начин още в хода на
семестриалното обучение студентите поетапно се подготвят за окончателното завършване на
магистърската програма, което изисква разработване и защита на магистърска теза по значим и
актуален изследователски финансов проблем.
Придобиването на образователната степен «Магистър» дава възможност за кандидатстване в
докторската програма на катедра «Финанси». Повече информация за изискванията при
кандидатстване, срок на обучение и специфики на обучението в докторските програми на
УНСС може да откриете на
https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html.

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

проф. д-р Богомил Манов
Завършва специалност „Финанси, парично обръщение и кредит“. Специализира в Гърция
и Великобритания (1994), и в САЩ (2001). Владее френски, английски и руски език. От 1985 г.
до днес е преподавател в катедра „Финанси“ при УНСС. Същевременно заема длъжностите
главен счетоводител и директор в няколко големи български и международни компании. В
периода 2003 – 2004г. е главен изпълнителен директор и зам. председател на управителния
съвет на ПОК „ДСК-Родина“. Проф. Манов е с основен принос за развитието на социалноосигурителната система в България и е един от най-уважаваните експерти в областта. Член е на
УС на Българската асоциация на дружествата за доброволно пенсионно осигуряване; член на
НС на НОИ; Член на Надзорния съвет на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно дружество” АД.
Проф. Манов е сред любимите преподаватели на студентите в УНСС като в няколко поредни
години е избиран от тях за преподавател на годината. В специалност „Финанси“ води лекции
по дисциплината „Финанси на социалното осигуряване“.

„Финанси” е една от най-предпочитаните и авторитетни
специалности в УНСС в последните повече от 30 години.
Голяма част от специалистите и експертите на най-високо
ниво в държавата и корпорациите са нейни възпитаници.
Специалност “Финанси” е символ на високо качество,
гаранция за успех!

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

проф. д-р Димитър Ненков
Възпитаник на специалност „Финанси“, УНСС. Последователно е избран за асистент, ст. асистент,
главен асистент и доцент в катедра „Финанси“ – УНСС, а от 2018 г. заема академичната длъжност
професор. Съавтор е на един от първите учебници по корпоративни финанси у нас - „Финанси на
съвременната фирма“. Обучението му включва завършване на престижна магистърска програма
по Икономика в Western Illinois University, САЩ, както и специализации в Израел,
Великобритания, Италия, САЩ. В продължение на 18 години е Изпълнителен директор на
Националния доверителен екофонд. В УНСС ръководи международна магистърска програма с
Университета Нотингам Трент, Великобритания. В професионален план се специализира в
областта на финансовия мениджмънт, оценката на компании и инвестиционни проекти. В
специалност „Финансов мениджмънт“ води лекции по дисциплината „Определяне на стойността
на предприятие“.

„Учебните дисциплини, които изучават студентите
в специалност „Финансов мениджмънт“, осигуряват
знанията и развиват специфичните умения,
необходими на всеки един висококвалифициран
финансов мениджър.“

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

доц. д-р Пламен Орешарски
Възпитаник на специалност „Финанси“, УНСС. Успоредно с академичната кариера започва постепенно
развитието си по стълбите на държавната администрация със специализация в областта на управлението
на държавните дългове и ценните книжа. След стажове в САЩ и Великобритания, работи последователно
като научен секретар, заместник-ръководител катедра и доцент към катедра „Финанси“ – УНСС, а покъсно и като заместник ректор по НИД. Участва в управлението на институции и в частния сектор като
член на УС на Булбанк, БКК, БФБ и ДСК. Във важни периоди за развитието на страната заема дългосрочно
длъжности като заместник-финансов министър, Министър на финансите, Министър-председател на РБ – с
приноси в изграждането на пазара на ДЦК в страната и намаляване на нейните публични дългове, в
реорганизирането на данъчната администрация и формирането на рационална данъчна политика и
фискална консолидация, както и при подготовката на страната за членство в ЕС. Професионалните му
интереси са в областта на взаимните фондове, стратегиите за портфейлно управление и емисиите на
публичен дълг. В специалност „Финансов мениджмънт“ води лекционни курсове по дисциплината
„Инвестиции и управление на инвестиционни портфейли“.

„Завършването на спец. “Финансов мениджмънт” ще
Ви направи успешни практици, които благодарение
на солидната си теоретична подготовка никога
няма да се изгубят по пътя на професионалното си
израстване“.

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

доц. д-р Тодор Недев
Завършва специалност „Управление и планиране на народното стопанство“. Специализира
в Австрия (1991). През същата година придобива научна степен доктор. От 1994 г. до днес е
преподавател в катедра „Финанси“ при УНСС. Същевременно заема длъжностите съветник на
министъра, началник на управление „Анализ на търговската дейност“ и зам. министър
в „Министерство на търговията и външноикономическото сътрудничество“. Към момента е
изпълнителен директор на голямо търговско-производствено предприятие. В специалност
„Финанси“ води лекции по дисциплината “Финансов инженеринг”.

„Парите се използват ежедневно от всички хора по света, но ако искате да:
• започнете да разбирате хазарта на срочните пазари по света;
• разберете основните стратегии за инвестиране и хеджиране на позиции на борсата;
• знаете какво трябва да оцените и как да мислите, за да не губите пари;
• разберете кое и защо се приема за правилна инвестиция; запишете магистратура в
катедра „Финанси“ на УНСС и може би ще се научите да печелите повече пари.”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички магистърски специалности на катедра „Финанси“ се предлагат в редовна форма на обучение.
Редовното обучение се провежда само вечер в делничните дни от 17.45ч.
Специалностите „Публичен финансов мениджмънт“ и „Финансов мениджмънт“ се предлагат и в дистанционна форма на обучение. Дистанционното обучение се провежда само в събота и неделя.
Кандидат-магистрите трябва да положат кандидатмагистърски тест. Повече информация за сроковете
за подаване на документи, полагане на изпити и класиране можете да намерите на сайта на УНСС.

https://magistri.unwe.bg/

Специалност, форма на
обучение,
продължителност

Могат да кандидатстват:

Право на прием в държавна поръчка
имат:

Финанси - 2 сем. - редовно

Завършилите специалност "Финанси"
на УНСС и други акредитирани
висши училища. Завършилите други
специалности във Финансовосчетоводния факултет на УНСС

Завършилите специалност "Финанси"
на УНСС и други акредитирани висши
училища. Завършилите други
специалности във Финансовосчетоводния факултет на УНСС

Финанси - 3 сем. - редовно

Завършилите специалност от
направление "Икономика"

Завършилите специалност от
направление "Икономика"

Финанси - 4 сем. - редовно

Завършилите специалност извън
направление "Икономика"

Публичен финансов
мениджмънт - 2 сем. редовно

Завършилите специалност "Финанси"
на УНСС и други акредитирани
висши училища. Завършилите други
специалности във Финансовосчетоводния факултет на УНСС

Завършилите специалност "Финанси"
на УНСС и други акредитирани висши
училища. Завършилите други
специалности във Финансовосчетоводния факултет на УНСС

Публичен финансов
мениджмънт - 3 сем. редовно

Завършилите специалност от всички
професионални направления без
специалност "Финанси" на УНСС и
други акредитирани висши училища,
и без другите специалности на
Финансово-счетоводния факултет на
УНСС

Завършилите специалност от всички
професионални направления без
специалност "Финанси" на УНСС и
други акредитирани висши училища,
и без другите специалности на
Финансово-счетоводния факултет на
УНСС

Публичен финансов
мениджмънт - 2 сем. дистанционно

Завършилите специалност "Финанси"
на УНСС и други акредитирани висши
училища. Завършилите други
специалности във Финансовосчетоводния факултет на УНСС

Публичен финансов
мениджмънт - 3 сем. дистанционно

Завършилите специалност от всички
професионални направления без
специалност "Финанси" на УНСС и
други акредитирани висши училища,
и без другите специалности на
Финансово-счетоводния факултет на
УНСС

Завършилите специалност "Финанси" Завършилите специалност "Финанси"
на УНСС и други акредитирани висши на УНСС и други акредитирани висши
Международно
банкиране и финансови училища. Завършилите други
училища. Завършилите други
пазари - 2 сем. - редовно специалности във Финансовоспециалности във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
счетоводния факултет на УНСС
Завършилите специалност от всички
професионални направления без
специалност "Финанси" на УНСС и
Международно
банкиране и финансови други акредитирани висши училища,
пазари - 3 сем. - редовно и без другите специалности на
Финансово-счетоводния факултет на
УНСС

Завършилите специалност от всички
професионални направления без
специалност "Финанси" на УНСС и
други акредитирани висши училища,
и без другите специалности на
Финансово-счетоводния факултет на
УНСС

Финансов
мениджмънт- 2 сем. редовно

Завършилите специалност "Финанси"
на УНСС и други акредитирани
висши училища.Завършилите други
специалности във Финансовосчетоводния факултет на УНСС

Финансов
Завършилите специалност от
мениджмънт - 3 сем. - направление "Икономика"
редовно
Финансов
Завършилите специалност извън
мениджмънт - 4 сем. - направление "Икономика"
редовно
Завършилите специалност "Финанси"
на УНСС и други акредитирани
Финансов
мениджмънт - 2 сем. – висши училища.Завършилите други
дистанционно
специалности във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Финансов
Завършилите специалност от
мениджмънт - 3 сем. – направление "Икономика"
дистанционно
Финансов
Завършилите специалност извън
мениджмънт - 4 сем. - направление "Икономика"
дистанционно

Завършилите специалност "Финанси"
на УНСС и други акредитирани висши
училища.Завършилите други
специалности във Финансовосчетоводния факултет на УНСС
Завършилите специалност от
направление "Икономика"

СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

СПЕЦИАЛНОСТ «ФИНАНСИ» (срок на обучение 1 година)
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Задължителни дисциплини
1.Парична теория и парична политика – второ ниво
2.Банков мениджмънт
3.Анализ “Разходи – ползи”
4.Финансов инженеринг
5.Финансов мениджмънт

Избираеми дисциплини

Избираеми дисциплини
1.Управление на инвестиционни портфейли
2.Финансови модели

Блок 1:

1.Европейска монетарна интеграция и банков съюз
2.Финансови кризи

Блок 2:

1.Системен риск
2.Прогнозиране на финансовите пазари

Блок 3:

1.Данъчно облагане и данъчна политика
2.Международни финансови организации и програми

Повече информация за изучаваните дисциплини в специалност „Финанси“ със срок на обучение 1.5 г. и 2 г. може да намерите в сайта на УНСС:
https://www.unwe.bg/bg/pages/11855/специалности.html

СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

СПЕЦИАЛНОСТ «ПУБЛИЧЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ» (срок на обучение 1 година)
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Задължителни дисциплини
1.Икономика на благосъстоянието
2.Анализ “Разходи – ползи”
3.Количествени методи и модели
4.Анализ на публичната политика

Задължителни дисциплини
1.Техника на данъчното облагане
2.Методология на бюджетното планиране
3.Бюджетно счетоводство
Избираеми дисциплини

Избираеми дисциплини
Блок 1: 1.Нов мениджмънт в публичния сектор
2.Управление на публичния дълг
Блок 2: 1.Мениджмънт на пенсионните фондове
2.Публична администрация

Блок 1: 1.Стандарти за одит в публичния сектор
2.Данъчен и осигурителен контрол
Блок 2: 1.Международни публични финанси
2.Поведенчески публични финанси

Повече информация за изучаваните дисциплини в специалност „Публичен финансов мениджмънт“ със срок на обучение 1.5 г. може да намерите в
сайта на УНСС:
https://www.unwe.bg/bg/pages/11855/специалности.html

СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

СПЕЦИАЛНОСТ «ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ» (срок на обучение 1 година)
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Задължителни дисциплини
1.Капиталово бюджетиране
2.Финансов риск и финансово състояние
3.Управление на оборотния капитал
4.Корпоративно счетоводство

Задължителни дисциплини
1.Определяне на стойността на предприятие
2.Иконометрични методи във финансовия мениджмънт
3.Инвестиции и управление на инвестиционни портфейли

Избираеми дисциплини
1.Управление на холдинговите структури
2.Данъчно облагане и данъчна политика

Избираеми дисциплини
Блок 1: 1.Банков мениджмънт
2.Финансови модели
Блок 2: 1.Корпоративна социална отговорност
2.Корпоративно финансово планиране

Повече информация за изучаваните дисциплини в специалност „Финансов мениджмънт“ със срок на обучение 1.5 г. и 2 г. може да намерите в сайта
на УНСС:
https://www.unwe.bg/bg/pages/11855/специалности.html

СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

СПЕЦИАЛНОСТ «МЕЖДУНАРОДНО БАНКИРАНЕ И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ» (срок на обучение 1 година)
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Задължителни дисциплини
1.Търговско и инвестиционно банкиране
2.Европейски пазар на финансовите услуги
3.Инвестиции и управление на инвестиционни портфейли

Задължителни дисциплини
1.Международен банков мениджмънт
2.Деривати с фиксиран доход
3.Управление на кредитния риск

Избираеми дисциплини

Избираеми дисциплини

Блок 1: 1.Прогнозиране на финансовите пазари
2.Мултинационални финанси

Блок 1:

1.Поведенчески финанси
2. Европейска икономическа и парична интеграция

Блок 2: 1.Международни финансови организации
2.Дигитална трансформация на финансовите услуги

Блок 2:

1.Персонално банкиране
2.Световна финансова система

Повече информация за изучаваните дисциплини в специалност „Международно банкиране и финансови пазари“ със срок на обучение 1.5 г. може
да намерите в сайта на УНСС:
https://www.unwe.bg/bg/pages/11855/специалности.html

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ

Успешното завършване на магистърските програми на катедра «Финанси» дава възможност за реализация
в редица европейски институции, държавни институции, областна и общинска администрация, социалноосигурителни фондове, застрахователни дружества, банковата система, консултантски фирми,
неправителствени организации, фирми от реалния сектор, специализирани учебни заведения, висши
училища и в научноизследователски институти, както в частния, така и в публичния сектор.

НАШИТЕ СТУДЕНТИ

Випуск 2018
Завърших бакалавърска степен в специалност „Финанси“ в УНСС, а в момента изучавам
магистърска специалност „Финансов мениджмънт“. Както много други колеги, реших
да поема по трудния път и да съчетавам работа с университет и съответно да
прилагам наученото в Университета с реалната работна среда. За тези 4 години
преминах през различни позиции, които ми дадоха предимството да събера опит в
различни сфери и така да имам по-ясна представа с какво точно искам да се занимавам
в бъдеще. В момента работя във финансовия отдел на голяма търговска компания, а
съвсем скоро започвам работа като „Финансов анализатор“ в Максима България
ЕООД /Tmarket/, чуждестранна компания базирана в България. Погледнато през

КРУМ ЗОЙКОВ
Финансов анализатор
в Максима България ЕООД
/Tmarket/

призмата на времето, смятам, че специалност „Финанси“ ми даде една добра основа
за нови знания и бъдещо кариерно развитие!

НАШИТЕ СТУДЕНТИ

Випуск 2017

МАРГАРИТА ДАНЕВА
Финансов анализатор
в Райфайзенбанк

Възпитаничка съм на УНСС, където през 2017г. придобих степен бакалавър по
„Финанси“. Междувременно постъпих на стаж в отдел „Финансов анализ на
корпоративни клиенти“ на Райфайзенбанк, в който основно приложение намират
именно областите от най– голям интерес за мен – корпоративни финанси и
счетоводство. В последствие бях назначена за финансов анализатор. През същата
година продължих образованието си в магистърската специалност „Банково дело и
международни финанси“. Наред със солидната теоретична подготовка, през
годините от преподавателите на катедра „Финанси“ получихме и много ценни
житейски съвети и един от тях, който искам да споделя, е следният: „Не се
хващайте за високи стартови заплати и помпозно звучащи длъжности. Търсете
перспективата!“

НАШИТЕ СТУДЕНТИ

Випуск 2013

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА
Началник на Кабинета на
председателя на Комисията за
финансов надзор

Завърших средното си образование в Национална търговско-банкова гимназия и
продължих икономическото си образование в УНСС с бакалавърска степен по
специалност „Финанси“ и магистратура по специалност „Финансов мениджмънт“. Към
момента съм докторант в катедра „Финанси“ в областта на международните
финанси. С голям интерес се включих в онлайн курсовете на Международния валутен
фонд за устойчивостта на държавния дълг и на Калифорнийския университет, Ървайн,
за принципите на макроикономиката в практиката.
Професионалният ми път започна като служител в сферата на счетоводството и
техническото асистиране на проекти, съфинансирани със средства от ЕС, което
намери продължение в работата ми като експерт в дирекция „Национален фонд“ в
Министерство на финансите, където имах честта да работя и лично с министъра на
финансите. На следващ етап активно подпомагах работата на заместник-министър
на финансите с ресор европейски и международни финансови институции,
икономическа политика и държавен дълг. Към момента изпълнявам длъжността
началник на кабинета на председателя на Комисията за финансов надзор. Участвала
съм в семинари по проблемите на верификацията на средства по европейски проекти,
както и за идентифицирането и предотвратяването на измами в Париж и Мюнхен.

НАШИТЕ СТУДЕНТИ

Випуск 2010

ДЕСИСЛАВА КАЛЧЕВА
Главен експерт във Фискалния
съвет на България

Преди десет години избрах магистратура „Публични финанси“ и днес категорично не
съжалявам за направения избор.
Тази магистратура ми предостави възможност за работа в публичния сектор, който
съвсем не е скучен и където дефицитът на кадри е огромен, а наличието на млади и
подготвени служители се оценява много високо. С течение на времето, магистратурата
премина в докторантура, отново в катедра Финанси. Комбинацията между
магистърската и докторската програма ми дава много възможности за работа в
публичния сектор, в научните среди по различни международни проекти, създаде ми много
познанства с експерти в държавния и академичния сектор. Тук е моментът да споделя, че
школата в катедра Финанси е сериозна, преподавателите са изискващи, но същевременно
дават много и могат да ви научат на много полезни неща. Затова категорично мога да ви
препоръчам магистърските програми в катедра Финанси. Разбира се, реализацията ви
зависи и от вашето желание за усвояване на нови знания и личностно развитие. Не
спирайте да се мотивирате, да предизвиквате сами себе си, не преставайте да
преследвате целите си, защото упорството и постоянството се възнаграждават.
Запомнете, че първите десет години работите за името си, а след това името ви
работи за вас. Не спирайте да вярвате в себе си!

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ

За да научите повече за магистърските програми на катедра „Финанси“,
моля посетете фейсбук страницата на катедра „Финанси“.
За допълнителни въпроси може да пишете на: finance@unwe.bg

Ръководители на магистърските програми:
Специалност „Финанси“ – доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова
Специалност „Публичен финансов мениджмънт“ – проф. д-р Румен Брусарски
Специалност „Финансов мениджмънт“ – проф. д-р Маргарита Александрова
Специалност „Международно банкиране и финансови пазари“ – доц. д-р Ирина Казанджиева

