
Квалификационна характеристика на специалност:   
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 

(На немски език) 
Код по ЕСТК: MINDMg 

 
Образователно-квалификационна степен: магистър  
 
Професионално направление: 5.13 Общо инженерство 
 
Форма на обучение:  редовно 
 

Срок на обучение:  

2,5 години  включвайки  една година изравнително обучение  
1,5 година без изравнително обучение за бакалаври специалност „Индустриален 
мениджмънт“ 
 
Завършване: С дипломен проект 
 
Прием:  С конкурсен  изпит (тест)  по математика или матура.  
  Сертификат за езиково ниво B2 или конкурсен изпит по немски език 

 
 Достъп до по-нататъшно обучение:  

Съгласно договор за сътрудничество студентите от специалност 
„Индустриален мениджмънт“ преминават един семестър на обучение в партньорски 
университет – ТУ Брауншвайг за получаване на немски документ за придобита ОКС 
магистър. Студентите могат да продължат в по-горно образователно ниво –
докторантура след придобиване на магистърска степен.  
 

Актуалност:  
Вече 29 години с непосредствената подкрепа на DAAD и в сътрудничество с 4 

германски университета във ФАГИОПМ  се обучават бакалаври и магистри по три 
основни специалности „Общо машиностроене“,“Мехатроника и информационна 
техника“  и „Компютърни Системи и Технологии“, както и магистри по „Индустриален 
мениджмънт“ и „Стопанско управление“ - всички се провеждат на немски език. 

Актуалността на обучението по „Индустриален мениджмънт“ на немски език се 
изразява в нарастващото търсене, както в България, така и в Германия на магистри 
от инженерни и други специалности с допълнителна икономико-управленска 
надстройка. 
  

Обща характеристика на обучението:  
Учебният план е съобразен с учебния план на магистърската специалност 

„Технологично ориентиран мениджмънт“ (ТоМ) на Технически Университет, 
Брауншвайг, Германия.  

Редовните занятия се провеждат с германски гост-професори и български 
преподаватели, специално обучени във Ф Р Германия.   

Обучението включва  дисциплини като: мениджмънт на човешките ресурси, 
производствен мениджмънт, управление на качеството и логистика, организация и 
планиране на предприятието, информационен мениджмънт, финансов мениджмънт, 
мениджмънт на проекти и интернационален мениджмънт. 



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.  

Съпътстващо езиково обучение има само в изравнителното обучение, тъй като 
се счита, че студентите езикова подготовка на немски език и са в състояние не само 
да полагат писмените изпити, поставени от германските и български преподаватели, 
но и безпроблемно да изготвят реферати, курсови проекти и дипломната си работа 

Абсолвентите получават  германска диплома (Master of Techologie orientiertes 
Management (ToM)) от ТУ Брауншвайг, при успешно покриване на всички изисквания,  
както и българска диплома за ОКС 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: 

Основната цел на обучението по „Индустриален мениджмънт” (на немски език) 
е да се подготвят висококвалифицирани магистри-мениджъри по 
западноевропейски стандарти, по-точно по особено добре функциониращия и 
признат германски модел, с което да се отговори на настоящите и бъдещи 
потребности на българската пазарна икономика от специалисти с икономическа 
и мениджърска подготовка. 

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; 

• да могат творчески да участват в процеса на инженерното проектиране с 
отчитане на икономическите показатели на разработваните проекти; 

• да имат развити способности за работа в екип и да имат усет за 
икономико-мениджърските, социалните, правните и хуманитарните аспекти на 
инженерната професия. 

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

  
 Реализация на завършилите специалисти:  

 
Поради интердисциплинарната си подготовка и широка база от теоретични 

познания и практически умения завършващите специалност “Индустриален 
мениджмънт” ще намират много добър прием в държавни и частни фирми в България 
и в чужбина. Специалистите завършили ОКС „Индустриален мениджмънт“ на немски 
език могат да извършват управленска, научно-изследователска и педагогическа 
дейност. 

На специалистите от тази специалност се предлагат възможности за 
професионална реализация в следните области: 

• Научни изследвания: Разработване на инженерни, математически, 
статистически и икономически методи и модели. Задълбочените знания 
по основните науки са предпоставка за това; 



• Производство: Подготовка на производството, производство, контрол и 
изпитване и предоставяне на услуги  във всички сфери; 

• Управление на проекти : планиране, подготовка  и контрол на проекти; 
• Мениджмънт: вземане на  управленски решения, разработване на 

стратегии, както в български, така и в интернационални организации. 
 

Абсолвентите от специалност „Индустриален мениджмънт“ на немски език ще 
могат за запълнят нишата от управленски кадри с инженерно образование, както в 
представителите на немската индустрия, които от години работят на територията на 
България, така и в български предприятия от държавния и частния сектор, които 
работят за или с клиенти от немскоговорящите държави в Европа. 

 
Статистиката за реализацията на завършилите ФаГИОПМ специалисти 

показва, че около 85 % от тях намират подходяща работа в България. Реализацията 
им е високо оценявана от работодателите в частния, държавния и публичния сектор. 
Това дава основание да се предположи, че за специалистите, които освен инженерна 
имат и икономическа подготовка, реализацията ще бъде успешна и на високо 
професионално ниво.  

      
   


