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КАЧЕСТВО
МОБИЛНОСТ
СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА
УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
МОДЕРНА УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ДОСТЪПНИ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

 Стопанският факултет подготвя специалисти с висша икономическа квалификация за реализация в стопанските предприятия, държавни и
регионални управленски структури, областни и общински дирекции и служби, неправителствени организации, финансови институции,
консултантски фирми, обучени да разработват и реализират проекти и програми за регионално развитие, да развиват сътрудничество в сферата
на бизнеса в страната и чужбина.



Факултетът обучава студенти по 3 специалности от ОКС „Бакалавър” редовна и задочна форма и 7 специалности от ОКС „Магистър” в
задочна форма в професионално направление 3.8. „Икономика”. Факултетът обучава в ОНС „Доктор” по три научни специалности, в д вете
професионални направления: 3.7.” Администрация и управление” и 3.8. „Икономика”.

АКРЕДИТИРАНИ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
 „БИЗНЕС ИКОНОМИКА“;
 „ АГРАРНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ“;
 „РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ”.
Бакалавърските програми са с продължителност на обучение 4 години (8 семестъра). Учебните планове включват изучаване на
задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Дипломирането е чрез държавен теоретичен изпит или защита на бакалавърска дипломна
работа. Общият брой кредити от обучението е 240.
Завършилите специалисти придобиват висше икономическо образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна
рамка (Европейската квалификационна рамка), които притежават задълбочени теоретични и практически знания и умения в областта на
икономиката.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ: Стопанският факултет има сключени над 20 договора с университети в чужбина и предоставя
възможност за обучение по програма
„Еразъм +“.

 „БИЗНЕС ИКОНОМИКА“
Обучението по специалност „Бизнес икономика“ има за цел да подготви специалисти с висше икономическо образование на ниво
„бакалавър“.
През първите две години на обучение се изучават фундаментални дисциплини, които формират общоикономическа подготовка на
студентите, даваща им знания за основни процеси и явления на пазарната икономика. Профилиращите дисциплини, през следващите две
години надграждат и разширяват придобитите общоикономически със специализиращи знания в различни сектори на стопанската дейност,
предприемачество, организация на производствените процеси, счетоводство, маркетинг, търговия, финансиране и кредитиране, фирмен
мениджмънт и др.
За задълбочаване на профилиращата икономическа подготовка едновременно със задължителните дисциплини в учебния план
присъства голяма група от избираеми и факултативни дисциплини, които студентите самостоятелно избират, за да профилират своите знания
и учения.
Реализация: Дипломираните специалисти могат да се реализират като: мениджъри, бизнес-експерти и анализатори в частни и публични
бизнес организации; консултанти в областта на бизнес планирането и прогнозирането, управлението на риска, разработването на инвестиционни
проекти за развитие на бизнеса; предприемачи, ръководещи и развиващи собствен бизнес в различните сектори на националното стопанство;
специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации; бизнесанализатори на процеси и дейности в различни организационни форми на стопанската дейност; кредитни инспектори в банкови и други финансови
институции; преподаватели в средните професионални гимназии и колежи в страната.

 „АГРАРНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ“
Обучението по специалност „Аграрна икономика и търговия” съчетава едновременно отраслова и функционална подготовка.
Отраслова подготовка осигурява обучение на специалисти-икономисти за предприятия и структури в аграрния бизнес – частни земеделски
стопанства, кооперации, търговски дружества с частна, публична и смесена форма на собственост. Функционалната подготовка изгражда
специализирани знания за функциите по търговия, покупки, продажби, реализация, търговско представителство и посредничество на аграрни
продукти и ресурси за тяхното производство.
Основна цел на обучението по специалността „Аграрна икономика и търговия” е да подготвя специалисти-икономисти за аграрния
бизнес и търговията на продукти от него, маркетинга, управлението и финансирането му.
Специалността осигурява професионални умения и компетенции на специалиста-икономист да: управлява малки, средни и големи предприятия
в аграрния бизнес; представлява и посредничи при търговията с аграрни и хранителни продукти; ръководи логистични и маркетингови отдели на
предприятия и организации; разработва бизнес проекти за създаване на собствен бизнес и икономическата оценка на инвестиционни проекти;
извършва икономически и пазарни анализи; познава финансово-счетоводните и правни аспекти на аграрния бизнес.
Реализация: Придобитите знания и умения позволяват на завършилите бакалаври-икономисти да се реализират в:
производствената сфера като мениджъри и икономисти на еднолични аграрни и търговски фирми, аграрни кооперации; в сферата на
преработката и търговията на аграрни продукти; експерти по аграрен бизнес и брокери на земеделски и хранителни стоки; обслужващи аграрното
производство предприятия; експерти по финансиране и кредитиране на аграрния бизнес; експерти по аграрна икономика и търговия в
неправителствени, браншови и регионални организации, съюзи и др.
 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ“
Обучението по специалност „Регионална икономика и управление“ съчетава едновременно икономическа и управленска подготовка.
Икономическата подготовка е насочена към изграждане на фундаментални икономически знания, които се надграждат от знания в областта на
регионалната икономика и регионалното развитие. Управленската подготовка формира в специалистите-икономисти теоретични знания и умения
за менажиране на процеси, структури и организации от публичния и частния сектор на регионално и национално ниво.
Основна цел на обучението по специалността „Регионална икономика и управление“ е да подготвя специалисти-икономисти с
фундаментални и специализирани знания, както и практически умения в областта на: макроикономиката и микроикономиката; регионалната
икономика и политика; регионалното управление; маркетинга; планирането и прогнозирането, финансите и счетоводството; аналитичните модели
за управление на икономическия растеж на регионите и др.
Бакалавърската специалност осигурява професионални умения и компетенции на специалиста-икономист да: анализира и формулира
стратегическите цели на регионалното икономическо и пространствено развитие; участва в разработване и реализирането на общински планове,
областни стратегии и регионални планове за развитие; разработва и управлява проекти за регионално икономическо развитие; прави оценка и
предлага решения за ефективно управление на средства от финансовите инструменти на ЕС за развитие на регионите.
Реализацията на завършилите бакалаври по регионална икономика и управление е като: икономисти, мениджъри и експерти в частни и
публични организационни структури на регионално, национално и европейско ниво; икономически анализатори и експерти в агенции за
регионално икономическо развитие, неправителствени организации; консултанти по проблеми на регионалната икономика и регионалното
управление; преподаватели в университети, колежи, средни училища по икономически дисциплини; изследователи в научни институти и
университети в страната и чужбина и др.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ ЗА БАКАЛАВЪРСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 Тестове по: математика, география, изпит по обща езикова култура

или

 Оценка от Държавен зрелостен изпит по една от изброените дисциплини
ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
гр. Стара Загора ТрУ - Ректорат, Студентски град,
стая 201 (западен вход)
http://www.uni-sz.bg
тел: 042/699 208; 042/673 021; 0882552256; 0889559989

Срок за подаване на кандидатстудентски документи за предварителните тестове/изпити:
от 25.02.2019 г. – 19.04.2019 г.
Срок за подаване на кандидатстудентски документи за редовните тестове/изпити:
от 03.06.2019 г. до 26.06.2019 г.

Контакти:

www.uni-sz.bg/truni7/

Деканат на СФ:
e-mail: decanat_fe@uni-sz.bg
Учебен отдел при Стопански факултет
мл.експ. Ст.Стефанова:
телефони за контакти: 0889 72 97 89; 042 699 405
e-mail: s.stefanova@uni-sz.bg

СКАНИРАЙ И ПОСЛЕДВАЙ
БЪДЕЩЕТО СИ!

Научи повече на: www.uni-sz.bg/truni7/

 Такса за кандидатстване с изпит – 35,00 лв.
 Такса за участие в кандидатстудентса кампания и класиране с оценка от ДЗИ – 35,00 лв.
 Такси за обучение:
 Редовно и задочно обучение, субсидирано от държавата – 250,00 лв. на семестър.
 Редовно обучение на собствена издръжка – 640,00 лв. на семестър
 Задочно обучение на собствена издръжка – 380,00 лв. на семестър.

Успешно дипломиралите се икономисти - бакалаври могат да продължат обучението си по следните акредитирани магистърски
програми:
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА”;
„ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”;
„ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА”;
„ИКОНОМИКА НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ”;
„ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ”;
„БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“;
„ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“.
Успешно завършилите магистри - икономисти могат да продължат обучението в ОНС „ДОКТОР“ и да участват в различни
форми на продължаващо обучение.

