
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНА V 

ЗАДОЧНА V 

ДИСТАНЦИОННА V 

 

СТЕПЕН 

БАКАЛАВЪР V 

МАГИСТЪР Х 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

БЪЛГАРСКИ V 

АНГЛИЙСКИ Х 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНА 4 г./ 8 семестъра  

ЗАДОЧНА 4 г./ 8 семестъра 

ДИСТАНЦИОННА 4 г./ 8 семестъра 

 

Целта   на  

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Първи семестър  

Микроикономика Задължителна 

Математика Задължителна 

Информатика Задължителна 

Стопанска история Задължителна 

Научно писане и работа с информационни 

източници 
Задължителна 

Втори семестър  

Макроикономика Задължителна 

Основи на управлението Задължителна 

Световна икономика Задължителна 

Иконометрия Задължителна 

Икономическа социология 

Организационно поведение 
Избираема - една от двете 

Трети семестър  

Маркетинг Задължителна 

Статистика Задължителна 

Управление на човешките ресурси Задължителна 

Основи на правото Задължителна 

Държавно регулиране на икономиката 
Интелектуална собственост 
Стопанска логистика 

Избираема - една от трите 

Четвърти семестър  

Основи на счетоводството Задължителна 

Парична теория и политика Задължителна 

Теория на социалното осигуряване Задължителна 

Планиране и прогнозиране Задължителна 

Търговско право Задължителна 

Пети семестър  

Банково дело Задължителна 

Финансово счетоводство Задължителна 

Теория на застраховането Задължителна 

Финансови пазари и инструменти Задължителна 

Банково право 
Финансово право 

Избираема - една от двете 

 

 

 

СТАРТИРА Февруари Октомври 

РЕДОВНА Х V 

ЗАДОЧНА Х V 

ДИСТАНЦИОННА Х V 

 

ФИНАНСИ 
Целта  на обучението на студентите по специалността „Финанси” е да се подготвят 

квалифицирани специалисти в областта на паричните отношения, банковото дело и 

контрола на паричните потоци. Такива специалисти успешно се справят с 

управлението на икономическите процеси на равнище банка, небанкова финансова 

институция, финансов и данъчен отдел или фирма.  

 

Завършилите специалността са подготвени да заемат управленски длъжности във 

финансовата сфера и да вземат рационални решения на оперативно равнище. Тяхната 

реализация е много широка – в банковата система, финансовата администрация, 

капиталовите пазари, застраховането, социалното осигуряване, финансовите служби 

на предприятията, финансовия контрол, инвестиционните дружества, както и в други 

сфери. 

 

За информцаия:  

тел.: 02/4015831,  02/4015829      

e-mail: office@vuzf.bg 

website: www.vuzf.bg                                  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шести семестър  

Корпоративни финанси Задължителна 

Публични финанси Задължителна 

Риск мениджмънт Задължителна 

Финансов контрол Задължителна 

Трудово право 
Осигурително право 

Избираема - една от двете 

Седми семестър  

Управленско счетоводство Задължителна 

Международни финанси Задължителна 

Управление на продажбите 
Електронни разплащания 
Бизнес в интернет 

Избираема - една от трите 

Банкова комуникационна политика 
Застраховане на финансовите рискове 

Избираема - една от двете 

Организационна култура и комуникации 
Стил, етикет и протокол 

Факултативна - една от двете 

Осми  семестър  

Управление на портфейл Задължителна 

Финансов и стопански анализ Задължителна 

Инф. системи и технологии във финансово-
кредитната система 
Управленско консултиране 

Избираема - една от двете 

Мениджмънт на информацията 
Информационна сигурност 

Избираема - една от двете 

Предприемачество и предприемаческо 
поведение 
Бизнес стратегии 

Избираема - една от двете 

Държавен изпит   
 

 

 

 

 

 

 

 

За информцаия:  

тел.: 02/4015831,  02/4015829      

e-mail: office@vuzf.bg 

website: www.vuzf.bg                                  

 

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

