
 
 Специалност: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (НА НЕМСКИ ЕЗИК)  

Код по ЕСТК: MINDMg 
Образователно-квалификационни степен: магистър  
Форми на обучение: редовно, на немски език  
Срок на обучение:  
При редовно обучение  
1 подготвителна година за ОКС „бакалавър“ от други специалности  
1,5 години за ОКС  “магистър” след една  подготвителна година.  
1,5 години за ОКС “магистър” след ОКС „бакалавър“ по индустриален мениджмънт  
Завършване: с дипломен проект  
Прием:  
Приемът на студенти се осъществява, съгласно Правилника за приемане на студенти в ТУ-
София за съответната учебна година, като кандидатите полагат изпит по немски език.  
Достъп до по-нататъшно обучение:  
Завършилите магистри имат право да продължат в докторантура в България и в чужбина.  
Актуалност:  
Актуалността на обучението се изразява в нарастващото търсене, както в България така и в 
Германия на бакалаври или магистри от инженерни и други специалности с допълнителна 
икономическа надстройка.  
Обща характеристика на обучението:  
Учебният план е съобразен с учебния план на магистърската специалност „Технологично 
ориентиран мениджмънт“ (ТоМ) на Технически Университет, Брауншвайг , Германия. Той 
обхваща дисциплини от областта на икономиката и управлението на предприятието, на макро- 
и микроикономиката, на правото, на социалните и информационните науки. В основата на това 
обучение стои обаче икономиката и управлението на предприятието, разпределени 
функционално. Студентите получават основни познания по производствен мениджмънт, 
маркетинг, финансиране, икономическа информатика и информационен мениджмънт,  
контролинг и счетоводство и др. специализирани мениджърски дисциплини. Обучението е 3 
семестъра и завършва с изготвяне на дипломна работа през трети семестър.  
На студентите се предоставя възможност за обучение един семестър в ТУ Брауншвайг.  
Най-добрите студенти получават в края на следването стипендия  да разработят своята 
дипломна работа в ТУ Брауншвайг, Германия.  
Абсолвентите получават  германска диплома (Master of Techologie orientiertes Management 
(ToM)) от ТУ Брауншвайг, при успешно покриване на всички изисквания,  както и българска 
диплома за Магистър по индустриален мениджмънт на ТУ София, чрез което се документира 
интернационалния характер на това обучение. За атрактивността на обучението допринася и 
неговата практическа насоченост. 
Образователни и професионални цели:  
Завършилите магистърска степен по Индустриален мениджмънт на немски език трябва да : 

- могат да работят ефективно на управленски  позиции, като могат да осъществяват 

персоналната, финансовата, инвестиционна и маркетингова политика;  

- са придобили знания за решаване на практически проблеми в областта на 
индустриалния мениджмънт и да притежават предприемачески качества; 

- са способни да водят преговори и да сключва договори със своите контрагенти, да 
познават германското и българското законодателство; 
 

Реализация на завършилите специалисти:  
Специалистите завършили ОКС по Индустриален мениджмънт на немски език могат да 
извършват управленска, научно-изследователска и педагогическа дейност. 
Магистрите по Индустриален мениджмънт могат да работят като:  

-    консултанти по разработване и управление на европейски програми и проекти;  
-    мениджъри; 
-   научни работници, занимаващи се с изследователска дейност в областта на 

управлението;  
-    преподаватели във висши и средни училища. 

Абсолвентите намират реализация в интензивирането на икономическите връзки между 

български, смесени  и германски фирми, като допринасят за задълбочаване на отношенията 

между двете страни. 


