УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО
UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY
Приет с решение на АС на УНСС №:
Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision N

Утвърждавам:
Approved by:
Ректор – проф. д.ик.н. Стати Статев
Rector – prof. Statty Stattev Sc.D (Econ)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
DESCRIPTION OF QUALIFICATIONS
Специалност/ Subject:
Катедра/ Department:
Факултет/ Faculty:
Професионално направление/
Academic Area:
Област на висше образование/ Field
of Study:
Образователно-квалификационна
степен/ Educational-qualification
Degree:
Професионална квалификация/
Professional Qualification:
Форма на обучение/ Form of Study:
Продължителност на обучението/
Study Duration:
Валиден от/ Valid from:

3.7.02 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ/
PUBLIC ADMINISTRATION
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ/
PUBLIC ADMINISTRATION
УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ/
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
3.7
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
3.
СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ
НАУКИ/
SOCIAL, ECONOMIC SCIENCES AND
LAW
БАКАЛАВЪР /
BACHELOR
БАКАЛАВЪР ПО АДМИНИСТРАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ
BACHELOR OF ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT
ДИСТАНЦИОННА
DISTANCE LEARNIG
4 години (8 семестъра) 794 часа
4 years (8 semesters) 794 hours
2014/2015

Идентификация на статуса ОДНК_7.1.3.3 / Версия 01/ Изменение __/________; стр.__/__

Ниво на достъп:

□общо достъпен

□служебно ползване

□ поверителен

□ секретен

Бакалавърската програма „Публична администрация” се предлага в четири
годишно обучение в дистанционна форма. Учебните дисциплини са разделени в три
блока – университетски, факултетни и специални, включващи задължителни, избираеми
и факултативни дисциплини. Бакалаврите се обучават по кредитната система, което
позволява конвертируемост при обучението, съгласно изискванията на ЕС.
Дистанционната форма предлага по-голяма мобилност на студентите и
възможност за баланс на времето. Учебната програма е обезпечена с пълен набор от
материали – учебници, учебни пособия, казуси и задачи, примерни тестове и т.н., които
подпомагат самостоятелната подготовка.
Като специалност от професионално направление “Администрация и управление”,
обучението по “Публична администрация” акцентира върху управленските теории и
решения на практиката за администриране в организациите от публичния сектор. На
основата на интердисциплинарния подход се изучават дисциплини от направленията
икономика, управление, политология, социология, психология, право и др.
Завършилите специалността придобиват фундаментални и специализирани
знания в областта на:
 теоретичните основи на икономиката и управлението на публичния сектор;
 методология и методика на социално-икономическия анализ и изследвания на
териториалните системи;
 централна и местна администрация и териториално и административно
устройство;
 управление на организациите в публичния сектор и на неправителствените
организации;
 администриране на публични политики, програми и проекти;
 управление и администрация на международни институции и организации.







В резултат на обучението студентите придобиват умения за:
анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на
публичните структури;
анализ на публични политики и стратегии;
разработване и ефективно управление на публични програми и проекти;
анализ и оценка на териториалните системи;
работа в екип и решаване на проблеми.

Обучението по специалността е съобразено с изискванията за притежаване на
образователно-квалификационна степен “бакалавър” при заемане на длъжности по
единния класификатор на длъжностите в администрацията.
Завършилите могат
професионално да се реализират в:
 административни структури на законодателната, централната, изпълнителна и
съдебна власт;
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регионалните и местните административни структури (областна и общинска
администрация);
административните структури на международни институции;
в неправителствените организации.

Бакалавърската програма е съобразена с квалификационните изисквания,
заложени в програмите на водещи европейски университети и насърчава обмена на идеи
между преподаватели и студенти. Чрез присъждането на кредити студентите имат
възможност да участват в академичен обмен в университети извън страната по
европейски програми.
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