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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА МАГИСТЪР ПО "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"
СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ"
Катедра “Управление” осъществява обучение по интердисциплинарната магистърска
програма "Бизнес администрация" със специализация "Висш мениджмънт" в рамките на
професионално направление 3.7 „Администрация и управление“. Магистърската програма е с
продължителност 1 г. (два семестъра) и е предназначена за бакалаври, дипломирани по
специалности от професионално направление 3.7 "Администрация и управление" или имащи наймалко 1 година професионален опит в областта на мениджмънта.
Магистърската програма включва изучаването на три блока дисциплини: задължителни,
избираеми и факултативни, като студентите завършват своето обучение чрез разработване и
успешна защита на магистърска теза. Съдържанието на магистърската програма е обогатено с
нови учебни дисциплини, свързани с управлението в глобална бизнес среда, развитието на

лидерския потенциал на мениджърите, иновативност, както и изграждането на умения за
ефективно управленско поведение и работа в екип.
В резултат на обучението си по тази магистърска програма мениджърите ще развият богат
комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и
изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и
комуникационни технологии. Главната цел на магистърската програма "Бизнес администрация"
със специализация "Висш мениджмънт" е да осигури висококвалифицирана подготовка на
мениджърите, които да усъвършенстват знанията и уменията си за прилагане на съвременни
методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, уменията за решаване
на проблемни ситуации и др. Обучаваните ще придобият задълбочена специализирана теоретична
подготовка в областта на мениджмънта със силна практическа насоченост.
Завършилите магистърската програма по специалност "Бизнес администрация" със
специализация "Висш мениджмънт" ще придобият знания и умения за:
 прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на
решения на висше управленско равнище в организацията;
 разработване и успешно изпълнение на гъвкави и адаптивни стратегии за организационно
развитие;
 прилагане на ключови методи и управленска технология при вземането на решения в
динамична и конкурентна бизнес среда;
 фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение;
 прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на
бизнес процесите и анализ на информационния обмен;
 въвеждане на ключови аспекти и стандарти за проектно управление и управление в
мултипроектна среда;
 използване на модерни методи за вземане на решения и работа с хора като важни
предпоставки за успешното лидерство в условията на изменчива и трудно прогнозируема
среда;
 гъвкаво прилагане на овладените теоретични знания в практиката и развитието на успешни
предприемачески идеи.








Освен това, обучаваните ще придобият и:
специфични знания и умения в областта на изграждането на модерна система за управление
на съвременните организации, която се основава на балансирана система от показатели и
приоритети за развитие с цел осигуряване на максимална ефективност на вземаните
управленски решения;
специфични знания и умения за провеждане на самостоятелни анализи, диагностика и
стимулиране на промените в съвременните организации;
специфични знания и умения в областта на мултикултурния мениджмънт и управлението
на мултифункционални екипи като едно от водещите направления при работата с хората и
максимално разгръщане на техния потенциал с оглед своевременното разрешаване на
възникващите конфликти и кризисни ситуации в съвременните организации;
специфични знания и умения като основа за развитие на техния творчески и лидерски
потенциал, стимулиране на инициативността и поемането на отговорност в нестандартни
ситуации;
специфични знания и умения за изграждането на модерна информационна и
комуникационна система в организациите в контекста на успешното вграждане на България
в европейското икономическо и политическо пространство, и др.

