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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

на специалността “БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА” 

(бакалавърска степен) 
 

Целта  на обучението на студентите по специалността “Бизнес информатика” е да се 

подготвят квалифицирани специалисти в областта на икономиката, бизнеса,  

информатиката, информационните технологии и управлението. Такива специалисти 

успешно ще се справят с управлението на равнище банка, небанкова институция, отдел 

или фирма, като решават основните проблеми на съвременното информационно общество. 

Съществен момент в обучението им е решаването на основни задачи  от теорията и 

практиката на автоматизираната обработка на информация и компютъризацията на 

управлението на стопанските структури. Гаранция за добрата квалификация на 

завършващите специалността е сполучливото съчетание от информатични, икономически, 

финансови и управленски курсове. Характерна черта на обучението по всички дисциплини 

е органичното включване в учебния процес на компютърно базирани технологии за 

обучение и самостоятелна подготовка, както и много добра практическа подготовка, 

основаваща се на най-съвременните информационни технологии и непрекъснато 

обновяваща се материална база. Осигурен е и се използва съвременен лицензиран и 

свободно разпространяем софтуер, инсталиран на високопроизводителни, работещи в 

мрежова среда компютри. Информатичните дисциплини използват съвременни езици за 

програмиране върху последните актуални версии на съответните компилатори. 

Завършилите специалността ще владеят основните методи за обработка на 

информация, проектиране и изграждане на информационни системи, а така също и 

съвременни методи и технологии за изследване, анализ и оценка на управленската 

практика. Те ще бъдат в състояние да ползват съответния софтуер в тези области, ще имат 

опит за работа в мрежови среди, ще могат да администрират структури и да създават 

приложения, да организират  отчетността и контрола в стопанските организации в 

условията на установени пазарни отношения. Завършилите специалността ще могат да 

работят както в бизнеса, така и в държавната и обществена администрация, където се 

използват компютърни приложения и технологии за управление – във фирми, чието 

производство е базирано на високотехнологична основа, банки, застрахователни 

дружества, институти, лаборатории и по точно като мениджъри на фирмени 

информационни системи, супервайзори, мениджъри в интернет магазини, специалисти по 

създаване и прилагане на компютърни технологии в административно-управленската, 

планово-прогнозната и финансово-счетоводната дейности. Те  ще могат да работят като 

управители или изпълнителни мениджъри на индустриални, търговски и консултантски 

фирми; да организират и ръководят собствени микро-, малки и средни предприятия. 

Специалистите със степен “бакалавър” ще имат необходимата подготовка и 

възможност да продължат обучението си в следващата степен “магистър” в широк кръг 

икономически, управленски и компютърни науки.  

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на Академичния съвет с 

Протокол № ??? от ????? 


