
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

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 финансите Задължителна 

Търговско право 
Трудово право 

Избираема - една от двете 

Втори семестър  

Теория на застраховането Задължителна 

Застрахователни продукти Задължителна 

Осигурителни продукти и осигурителен пазар Задължителна 

Здравно осигуряване Задължителна 

Надзор върху пенсионното осигуряване 
Надзор върху здравното осигуряване  

Избираема - една от двете 

Трети семестър  

Математически методи в застраховането Задължителна 

Маркетингови проучвания в застраховането Задължителна 

Анализ на застрахователната дейност Задължителна 

Инвестиционна политика на 
застрахователното  дружество 

Задължителна 

Глобализация и устойчиво развитие 
Институции на Европейския съюз 

Факултативна - една от двете 

Четвърти семестър  

Адаптивен мениджмънт в застраховането Задължителна 

Управление на бизнес процесите в 
застраховането 

Задължителна 

 Застрахователни измами Задължителна 

Европейски фондове и програми 
Управление на застрахователното дружество 

Избираема - една от двете 

Надзор върху застраховането 
Административно-правни практики 

Избираема - една от двете 

Защита на димпломна работа  
 

 

 

 

СТАРТИРА Февруари Октомври 

РЕДОВНА V V 

ЗАДОЧНА V V 

ДИСТАНЦИОННА V V 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО 

 

Специалността ,,Застрахователно дело” има за задача да даде завършен характер на 
знанията, свързани с организирането на застрахователната работа и с управлението на 
застрахователното дружество. Основната част от учебните дисциплини, в 
специалността ,,Застрахователно дело” в магистърската степен са насочени към 
придобиването на умения и навици за вземането на мениджърски решения, 
свързани с:  

 анализиране на процесите в застрахователното дружество и на 

 резултатите от неговата работа;  

 маркетинговите проучвания на застрахователния пазар;  

 адаптиране дейността на дружеството към динамичните промени в неговата 
външна среда. 

 
Завършилите специалността ,,Застрахователно дело” в магистърската степен могат да 
заемат управленски длъжности в застрахователни дружества, здравно-осигурителни 
дружества, пенсионни фондове и във всички институции, в които присъства 
застрахователен елемент. Те са достатъчно подготвени, за да могат да се насочат и 
към научно-изследователска дейност. 
 

За информцаия:  

тел.: 02/4015831,  02/4015829      

e-mail: office@vuzf.bg 

website: www.vuzf.bg                                  

 

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

