
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНА Х 

ЗАДОЧНА V 

ДИСТАНЦИОННА V 

 

СТЕПЕН 

БАКАЛАВЪР Х 

МАГИСТЪР V 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

БЪЛГАРСКИ V 

АНГЛИЙСКИ Х 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНА Х 

ЗАДОЧНА 2,3 и 4 семестъра 

ДИСТАНЦИОННА 2,3 и 4 семестъра 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Първи семестър  

Макроикономика Задължителна 

Управление на човешките ресурси Задължителна 

Основи на финансите Задължителна 

Основи на управлението Задължителна 

Търговско право 
Трудово право 

Избираема - една от двете 

Втори семестър  

Парична теория и политика Задължителна 

Банково дело Задължителна 

Финансиране на външнотърговските сделки Задължителна 

Европейски фондове и програми 
Институции на ЕС 

Избираема - една от двете 

Инвестиции 
Глобализация и устойчиво развитие 

Избираема - една от двете 

Трети семестър  

Международни финансови организации Задължителна 

Електронни борси Задължителна 

Банкови системи Задължителна 

Вътрешнобанков контрол 
Одит на финансовите отчети 

Избираема - една от двете 

Пране на пари-превенция и разкриване 
Банкови иновации 

Факултативна - една от двете 

Четвърти семестър  

Мениджмънт на банковите разплащания Задължителна 

Банков риск-мениджмънт Задължителна 

Управление на дълга Задължителна 

Поведенчески финанси Задължителна 

Международни банкови стандарти 
Алтернативни инвестиции 

Избираема - една от двете 

Защита на димпломна работа  
 

 

 

 

СТАРТИРА Февруари Октомври 

РЕДОВНА V V 

ЗАДОЧНА V V 

ДИСТАНЦИОННА V V 

 

БАНКОВО ДЕЛО 

 

Подготовката по специалността “Банково дело” в магистърската степен е насочена 
към придобиване на знания и практически умения в областта на банковия 
мениджмънт, стратегическото планиране и целеполагане, банковата организация, 
риск-мениджмънта, маркетинга, одитинга и контролинга на банковата дейност.  
Придобиват се умения за решаване на проблеми, свързани с управлението на 
паричните потоци на макроикономическо ниво и на управлението на търговска банка 
или финансова институция. 
 
Завършилите могат да се реализират като специалисти по управление 
на операциите в търговски банки, финансови къщи и инвестиционни 
фондове, акаунт-мениджъри, трежъри, контакт-мениджъри, консултанти в 
сферата на дребното и частно банкиране, корпоративното банкиране, 
специалисти по банковото портфолио и по банковия риск-мениджмънт, като 
експерти по кредитирането, като анализатори в областта на паричната 
политика и паричните интервенции. 
 

За информцаия:  

тел.: 02/4015831,  02/4015829      

e-mail: office@vuzf.bg 

website: www.vuzf.bg                                  

 

mailto:office@vuzf.bg
http://www.vuzf.bg/

