
Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (НА НЕМСКИ ЕЗИК) 
Код по ЕСТК: MВАG 

 
Образователно-квалификационни степен: магистър  
 
Форми на обучение:  редовно 
 
Срок на обучение:  
При редовно обучение 
1 подготвителна година за бакалаври от други специалности 
1,5 години за степен “магистър” след “1 подготвителна година” 
1,5 години за степен “магистър”  след бакалавър по стопанско управление   
 
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 - бакалаври или магистри полагат изпит по немски език. 
 
Достъп до по-нататъшно обучение: 
Завършилите магистри имат право да продължат в докторантура в България и Германия. 
 
Актуалност: 
Актуалността на обучението се изразява в нарастващото търсене както в България така и в Германия 
на бакалаври или магистри по инженерни или други специалности с допълнителна икономическа 
надстройка под формата на МВА. 
 
Обща характеристика на обучението:  
Условие за следване е завършена бакалавърска или магистърска степен по каквато и да е 
специалност и добро владеене на немски език. Обучението е платено, трае 3 семестъра и завършва 
с  изготвяне на магистърска работа през трети семестър. В определена степен то се припокрива със 
специалността „Индустриален мениджмънт”. Най-добрите студенти получават в края на следването 
си възможността да разработят и защитят своята дипломна работа във ФОМ Есен. За атрактивността 
на обучението допринася и неговата практическа насоченост. Предвидена е двумесечна практика в 
германски предприятия. 
Учебният план обхваща дисциплини от областта на икономиката и управление на предприятието, 
както и мениджърски дисциплини, разпределени функционално. Специализираното обучение 
включва редица дисциплини в областта на маркетинга, като: Маркетинг на инвестиционни стоки; 
Стратегически маркетинг; Маркетинг-Микс; Ел. търговия; Интернационален маркетинг и др. 
Абсолвентите получават германска диплома за Master of Business Administration (МBА) на ФОМ Есен 
и ТУ София, както и българска диплома за Магистър по стопанско управление на ТУ София, чрез 
което се документира интернационалността на това обечение. 
 
Образователни и професионални цели: 
Завършилият специалността Стопанско управление е в състояние да осъществява персоналната, 
финансовата, инвестиционна и маркетингова политика на фирмата, да съставя нейния баланс, да 
владее техниката на счетоводната отчетност и борсовите операции. Освен това, той може да води 
преговори и да сключва договори със своите контрагенти, владее германското и българското 
законодателство в икономическата област до такава степен, че да не нарушава  правилата на 
конкуренцията в пазарна икономика, както и  правата на трети  лица на националните и 
международни пазари. 
 
Реализация на завършилите специалисти:  
През последните години икономиката, особено индустрията, се характеризира с извършване на 
значими структурни промени. Количеството на производствените предприятия и техните работници 
постоянно намалява за сметка на предприятията в сферата на услугите, които стават все по-значими. 
С въвеждането на магистърското обучение  по Стопанско управление се отговори на търсенето на 
генералисти на пазара на труда, с които да се овладеят тези промени. Целта на обучението е да се 
обучат подрастващи управленчески кадри, които да притежават предприемачески качества.  
Абсолвентите намират реализация в интензивирането на икономическите връзки между български и 
германски фирми, като започват своята трудова кариера от средно управленческо ниво при много 
добро заплащане в германски или смесени предприятия в България и допринасят за задълбочаване 
на отношенията между двете страни. 


