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Обща информация: 
Стопанският факултет (СФ) на ТУ-София е основан през 1991 г. в отговор на повишения интерес за 
обучение по дисциплини с икономико-управленски характер на базата на обща инженерна подготовка 
и е един от най-бързо развиващите се и големи по брой обучавани студенти факултети в ТУ-София. 
В него работят 27 хабилитирани преподаватели, 16 асистенти, 2 инженери и 7 души административен 
персонал. В СФ се обучават над 500 студенти годишно. Преподавателите от СФ обучават и студенти 
по икономически, инженерингови, мениджърски, правни и хуманитарни дисциплини и от останалите 
базови факултети на ТУ-София, както и от трите факултета за чуждоезиково обучение. Защитени са 
над 50 докторски дисертации и ежегодно се обучават по над 20 български и чуждестранни 
докторанти.  
 
Структура – три катедри:  

 Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт – ръководител: доц. д-р Йорданка Ангелова 

 Мениджмънт и бизнес информационни технологии – проф. д-р инж. Светослав Димков  

 Правни и хуманитарни науки – ръководител: доц. д-р Ралица Димитрова 
 
 
Специалности: 
СТОПАНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ обучава студенти за придобиване на ОКС „бакалавър” по специалнос-
тите „ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“, „МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ 
СИСТЕМИ“, „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“ и „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ и ОКС „магистър” 
по специалностите „ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“, „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“, „ПУБЛИЧНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ“, „МЕНИДЖМЪНТ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА“ и „УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ“.  
 
Форми на обучение:  редовно и задочно обучение 
 
Обща характеристика на обучението:  

Бакалавърско обучение в СФ се провежда по специалностите „Индустриален мениджмънт”, 
„Мениджмънт и бизнес информационни системи”, „Стопанско управление” и „Публична 
администрация”. Обучението е с продължителност 4 години (8 семестъра), редовна форма на 
обучение. 
Обучението по специалност „Индустриален мениджмънт” има за цел да подготви 
висококвалифицирани управленски специалисти с висше образование, които притежават 
необходимия спектър от инженерни, управленски и хуманитарни знания и умения, значителни 
познания за съвременните индустриални технологии и засилена квалификация в използването на 
информационните технологии в управленската и инженерната практика, за нуждите на българската и 
глобализиращата се световна икономика, готови да посрещнат предизвикателствата на променящия 
се свят и сами да генерират прогрес. Завършващите студенти придобиват професионалната 
квалификация „инженер-мениджър”. В световната практика инженер-мениджърите са едни от 
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проспериращите и търсени специалисти, тъй като съчетават в себе си практичността на икономиста, 
фантазията на иноватора, оперативността на мениджъра и техническия усет и прагматичността на 
инженера.  
Обучението по  специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ има за цел да 
посрещне потребностите на бизнес организациите от специалисти с висше образование, които да 
могат да извършват управленска дейност и дейности, свързани с внедряването и използването на 
информационни системи. Тя е насочена към задоволяване на специфичните потребности на все още 
незаетия и бързо нарастващ сегмент на пазара на труда на мениджъри с висше образование и 
значителни познания в областта на ИТ мениджмънта и бизнес информационните системи. 
Завършващите студенти придобиват професионалната квалификация „инженер-мениджър”. 
Обучението по специалност „Стопанско управление” има за цел да подготви висококвалифицирани 
управленски специалисти с висше образование, имащи задълбочена подготовка в използването на 
съвременните информационни технологии в бизнеса и значителни познания за съвременните 
индустриални технологии. Завършващите студенти придобиват професионална квалификация 
„бакалавър по стопанско управление”. 
Обучението по специалност „Публична администрация” има за цел да подготви висококвалифици-
рани управленски специалисти с висше образование в областта на администрацията и управлението, 
имащи задълбочена подготовка в използването на съвременните информационни технологии в 
публичната администрация. Завършващите студенти придобиват професионалната квалификация 
„бакалавър по публична администрация”. 

Магистърското обучение в СФ се провежда по специалностите „Индустриален мениджмънт”, 
„Стопанско управление”, „Публична администрация”, „Мениджмънт в електроенергетиката” и 
„Управление на проекти” на основата на тясно партньорство с бизнеса и публичния сектор. 
Обучението е с продължителност 1,5 год. (3 семестъра), редовна и задочна форма на обучение. 
Предлаганите магистърски програми имат за цел да задълбочат, надградят и разширят познанията и 
уменията на студентите, получени в бакалавърската степен на обучение и те да получат засилена 
подготовка в избраната функционална област на мениджмънта. За завършилите ОКС ”бакалавър” и 
”магистър” с различна от предлаганите специалност се осигурява предварително обучение по 
изравнителен учебен план, а за професионалните бакалаври – допълващо обучение за специалност 
„Стопанско управление”, като и двете са с продължителност 1 год. (2 семестъра). Завършващите 
студенти придобиват професионалната квалификация магистър по съответната специалност. 
 
Международни контакти: 
СФ има добри международни връзки с редица чуждестранни университети, в т.ч. от Великобритания, 
Германия, Белгия, Русия, Франция, Испания, Италия, Финландия, Полша, Чехия, Литва, Латвия, 
Естония, Македония, Сърбия, Хърватска, Колумбия, Куба и др. Тези контакти са резултат от редица 
съвместни договори, дейности и научни проекти. Само споразуменията по програма Еразъм+ са над 
30. 
 
Значими текущи научно-изследователски проекти: 
1. Проекти по ТЕМПУС, ФАР, Сократес – 6 бр. 
2. Проекти с НОУХАУ фонда на Британското посолство – 2 бр. 
3. Проекти по оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013, Европейски 
социален фонд – 4 бр. 
4. Научно-изследователски и консултантски разработки в областта на икономиката, индустриалния 
инженеринг и мениджмънта на фирмата и за подобряване на учебния процес – над 150 бр. 
 


