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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА
СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”
Динамичното развитие на обществените отношения в нашата страна и особеностите на
прехода към пазарна икономика, налагат усъвършенстване на съществуващите в момента
специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват държавните потребности от
нов тип специалисти в държавното, местното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да
притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на местните и държавни
структури и различните видове стопански бизнес.
Завършилите специалност “Бизнес администрация” ще придобият следните знания и
умения:
• теоретични основи и базисни принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и
административното управление, в.т.ч. и съвременното състояние на теорията и практиката в
развитите страни с пазарна икономика;
• методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи
за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решение и работа с хората в организацията;
• знания и умения за съвременните технологии на управление и използването на нови
информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство;
• специфични знания и умения в областта на моделирането, прогнозирането, стратегическото
управление осъществяването на целенасочени пазарни и инвестиционни проучвания при
определяне на целите на развитие на стопанските организации (фирмите);
• специфични знания и умения в областта на диагностиката на организационноикономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемните ситуации и
създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите (фирмите);
• специфични знания и умения за решаването на проблемите, възникващи в стопанското
управление в резултат от влиянието на средата, в която функционират стопанските организации
(фирмите) – икономически, социално-културни, екологични, ресурсни, конюктурни, политически и
други.

Завършилите тази специалност, ще могат да работят като:
• ръководители на различни равнища на управление на организациите;
• функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите;
• съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации
(фирми);
• специалисти и експерти по управление в изследователските и развойни звена на
организациите;
• консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми
и научно-изследователски организации;
• специалисти по управление и администрация в местните държавни управленски структури.
Учебният план на специалността е съобразен с изискванията на учебните планове на редица
университети от Западна Европа. Това дава възможност за получаване на акредитация на
дипломите от тези университети при покриване на техните стандарти и сключване на съответните
споразумения в УНСС. Поради тази причина е желателно кандидатстващите за тази специалност д
владеят английски или друг широко разпространен западен език – испански, френски.
Катедра “Управление”, която ще организира обучението на специалистите в тази област, разполага
с много добре подготвени, хабилитирани преподавателски кадри, които имат богат международен
опит и признание.

