
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

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 

Статистика Задължителна 

Управление на човешките ресурси Задължителна 

Основи на счетоводството Задължителна 

Търговско право 

Трудово право 
Избираема - една от двете 

Втори семестър 

Парична теория и политика Задължителна 

Банково дело Задължителна 

Корпоративни финанси Задължителна 

Публични финанси Задължителна 

Международни финанси 

Управленско счетоводство  
Избираема - една от двете 

Трети семестър 

Банкови системи Задължителна 

Публични политики и бизнес среда Задължителна 

Алтернативни инвестиции Задължителна 

Маркетинг на финансовите услуги Задължителна 

Глобализация и устойчиво  
развитие 
Институции на Европейския съюз 
Европейски фондове и програми 

Факултативна - една от трите 

Четвърти семестър 

Европейска монетарна и финансова интеграция Задължителна 

Електронни борси Задължителна 

Поведенчески финанси Задължителна 

Финансиране на външнотърговските сделки 
Международни финансови организации 
Финансов анализ и бизнес стратегии 
Банково обслужване на икономическите агенти 

Избираема - една от четирите 

Надзор върху банките 
Надзор върху инвестиционната дейност 
Пране на пари - превенция и разкриване 
Административно-правни практики 

Избираема - една от четирите 

Защита на димпломна работа 
 

 

 

СТАРТИРА Февруари Октомври 

РЕДОВНА V V 

ЗАДОЧНА V V 

ДИСТАНЦИОННА V V 

 

ФИНАНСИ 
Магистърската степен на специалността „Финанси” осигурява на студентите 

специализирани знания и практически умения в областта на банковите системи и 

банковото обслужване, европейската монетарна  и финансова интеграция, маркетинга 

на финансовите услуги, алтернативните инвестиции и електронните борси, 

финансирането на външнотърговските сделки, международните финансови 

организации, надзора върху банките и инвестиционната дейност. Студентите  

придобиват умения за аналитично и творческо мислене, за самостоятелна 

изследователска работа и за решаване на конкретни банкови, финансови и 

инвестиционни проблеми. 

 

Завършилите магистърска степен на специалността „Финанси” имат широки 

възможности за професионална реализация. Те могат да заемат ръководни и 

експертни длъжности в банки и небанкови финансови институции, финансови звена на 

министерства, ведомства, стопански и нестопански организации и други институции. 

За информцаия:  

тел.: 02/4015831,  02/4015829      

e-mail: office@vuzf.bg 

website: www.vuzf.bg                                  

 

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

