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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА МАГИСТЪР ПО “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”, 

СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ 
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ „професионален бакалавър“ 

 
 

Учебното съдържание на тази магистърска програма е предназначено да осигури 
задълбочена и специализирана подготовка на бъдещите магистри по бизнес администрация, които 
имат придобита степен „професионален бакалавър“ по Бизнес администрация. 
 
 След двегодишно обучение завършилите магистърската степен на специалност “Бизнес 
администрация” ще придобият следните знания и умения: 
 - теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на 
стопанското и административното управление, в т.ч. и съвременното състояние на теорията и 
практиката в социално отговорното управление; 
 - методологичните основи на социално отговорните политики и произтичащите от това 
методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решение; 
 - знания и умения за съвременното отговорно предприемачество, за прогресивните 
технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за 
подпомагане дейността на ръководствата на организациите в бизнеса; 
 - специфични знания и умения в областта на иновационни  и социално отговорни решения 
при определяне на целите на развитие на бизнес организациите; 



 

 - специфични знания и умения в областта на диагностиката  и консултирането по въпроси на 
социално отговорното управление, разкриването и преодоляването на проблемните ситуации и 
създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите; 
 - специфични знания и умения за решаването на проблемите, възникващи в стопанското 
управление в резултат от влиянието на средата, в която функционират стопанските организации - 
икономически, социално-културни, екологични, ресурсни, конюктурни, политически и други. 
 
 Всички тези знания се пречупват през призмата на европейското политически и 
икономическо сътрудничество и интеграция. 
 
 Завършилите тази магистърска степен ще могат да се реализират като: 
• ръководители на различни равнища на управление в бизнес организациите; 
• функционални специалисти в управленската йерархия на бизнес организациите; 
• ръководители на функционално специализирани структурни звена в системата на 
управление; 
• съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации; 
• специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на 
стопанските организации; 
• консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми 
и научно-изследователски организации; 
• специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 
 
 Катедра “Управление”, която ще организира обучението на специалистите в тези 
магистърски програми, разполага с много добре подготвени, хабилитирани преподавателски кадри. 
 
 
 
 

 
 

 


