
1

И
К
О
Н
О
М
И
К
А

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
София 1700, Студентски град "Хр. Ботев"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

Сайт на УНСС: unwe.bg 
Кандидат-студенти: priem.unwe.bg

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ

ПОДНАПРАВЛЕНИЕ  
"ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

Отдел "Кандидат-студенти": 
02/81-95-701

Център за прием на документи: 
02/81-95-704

РЦДО - ХАСКОВО:  
038/62 33 54, 038/62 53 20

Информацията от тази брошура може да получите и на priem.unwe.bg и мобилното приложение



2

ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

В поднаправление "Икономика, общество 
и човешки ресурси" са включени шест 
специалности: 

 ¾ "Макроикономика"

 ¾ "Икономика" (в редовна и дистанцион-
на форма)

 ¾ "Икономика на човешките ресурси"

 ¾ "Застраховане и социално дело"

 ¾ "Икономическа социология и психология"

 ¾ "Политическа икономия". 

Обучението по тези специалности се 
осъществява в Общоикономическия фа-

култет от четири катедри с утвърдени традиции в подготовката на специалисти, експерти, мени-
джъри и изследователи, които успешно се реализират в сферата на държавното управление (минис-
терства, специализирани агенции, органи на централните и местни власти), в структурите на част-
ния бизнес, консултантски и изследователски организации, неправителствения сектор. Академичният 
състав на катедрите включва  73 преподаватели, от които 16 професори, 28 доценти, 18 главни 
асистенти и 11 асистенти.

Студентите се обучават по съвременни учебни планове и програми, които непрекъснато се ино-
вират в съзвучие с потребностите на практиката и на стандартите, възприети в европейското 
образователно пространство. Те комбинират фундаментална, широкопрофилна и специализираща под-
готовка на випускниците по специалностите от поднаправление  "Икономика, общество и човешки 
ресурси". В първи и втори курс на всички студенти от поднаправлението се предлагат задължителни 
и избираеми дисциплини от общоуниверситетски блок на направление "Икономика".  В трети курс се 
изучават факултетни задължителни и избираеми дисциплини, а в четвърти – дисциплини по избраната 
специалност. В процеса на преподаване се прилагат съвременни образователни технологии, чрез които 
випускниците придобиват знания, умения и компетенции, които са предпоставка за успешна професио-
нална реализация на българския и на европейския трудов пазар.
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Студентите от специалност "Мак-
роикономика” усвояват теоретич-
ни знания за съвременните дости-
жения на икономическата теория, 
за основните макроикономически 
проблеми и зависимостите между 
тях, за тенденциите в развитието 
на националната икономика и раз-
личните въздействия от страна 
на макроикономическата политика. 
Те придобиват способности и уме-
ния за анализ и управление на иконо-
мическите процеси на равнище на 
националната икономика и нейното 
интегриране в рамките на светов-
ното стопанство. Подготовката 

на студентите осигурява професионални знания и умения за целенасочена изследователска работа, свърза-
на с функционирането на икономическите системи и с вземането на оптимални стопански решения. След 
завършването си те могат да работят като преподаватели и изследователи в образователни и научни 
институции, като експерти и ръководители в министерства и специализирани агенции, фирми и  консул-
тантски организации, банкови и небанкови финансови институции, международни организации и др.

Обучението на студентите от специалност "Макроикономика" се осъществява от катедра "Иконо-
микс". Катедрата се състои от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които имат значителни 
научни постижения и работят по множество международни и национални проекти. Много от тях са били 
лектори или гост-изследователи в престижни европейски и световни университети. Преподаватели и 
възпитаници на катедрата са трима министър-председатели на България, настоящият български ев-
рокомисар, председател на комисия в ООН, вицепремиери, министри, членове на ръководството на БНБ, 
ректори на УНСС, известни представители на бизнеса и неправителствения сектор. 

Дипломираните бакалаври от специалност "Макроикономика" могат да продължат  обучението си в 
магистърска степен по същата или други  специалности.

Специалност "Макроикономика"
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Обучаващите се в специалност 
"Икономика” усвояват знания за: 
фундаменталните принципи на по-
ведение на основните микроиконо-
мически единици, механизмите за 
ефективно управление и функцио-
ниране на фирмите и националната 
икономика, изграждането на бизнес 
стратегии, развитието и конку-
рентоспособността на фирмите, 
формирането и функционирането 
на икономическите институции, 
тенденциите в развитието на на-
ционалната икономика, основните 
макроикономически проблеми и взаимовръзката между тях, провеждането на различни видове икономически 
политики. Те придобиват способности и умения за извършване на анализи и вземане на икономически решения 
на ниво фирма, отрасъл, национална икономика и наднационални икономически структури. Те могат да се реа-
лизират като специалисти в стопански организации, държавни институции, неправителствени организации, 
международни институции, банковата сфера,  инвестиционното посредничество и др.; да участват в разра-
ботването и осъществяването на фискална и парична политика, да разработват оптимизационни модели и 
да правят икономически прогнози. Випускниците на специалността могат да работят като преподаватели в 
университетски и други образователни институции, могат да бъдат експерти и ръководители в изследова-
телски и консултантски организации, специализирани агенции и др.

 y Специалността се предлага в две форми на обучение: редовна и дистанционна. Дистанционната форма на 
обучение е равнопоставена на редовната форма по отношение на съдържанието на учебния план, присъжда-
ния брой кредити и издаваната диплома. Учебният процес е ресурсно осигурен, което позволява да се прило-
жат образователни технологии, съобразени с потребностите на работещите студенти, майките, лицата 
в неравностойно положение и тези със специфични образователни потребности. Обучението се осъщест-
вява от катедра "Икономикс" в София и в Регионалния център за дистанционно обучение в гр. Хасково 

 y Дипломираните бакалаври от  специалност "Икономика" могат да продължат  обучението си в магистър-
ска степен по същата или други  специалности.

Специалност "Икономика"
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Специалност "Икономика на човешките ресурси"

В специалност "Икономика на 
човешките ресурси” се под-
готвят висококвалифицирани 
специалисти в областта на 
икономиката и управлението 
на човешките ресурси, които 
имат възможност за успешна 
кариера както в бизнеса, така и 
в публичната сфера.
Обучението се провежда по 
съвременни учебни планове и 
съчетава необходимата ба-
зисна подготовка с конкрет-
ните практически умения на 
студентите. То отговаря на 
образователните стандарти 
на водещите европейски уни-
верситети.

С усвоените при обучение-
то знания, умения и компетен-
ции завършилите специалност 
"Икономика на човешките ре-

сурси” могат успешно да се реализират на пазара на труда като: ръководители, експерти и специали-
сти в централната и местната администрация, Министерството на труда и социалната политика, 
Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Нацио-
налния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигури-
телна каса, структурните звена по управление на човешките ресурси в български и чуждестранни 
организации и фирми от всички отрасли и форми на собственост, синдикални организации и съюзи, 
центрове и заведения за социално подпомагане, застрахователни дружества, пенсионноосигурител-
ни и здравноосигурителни дружества, агенции за подбор на персонал, консултантски организации и 
др. Обучението по специалност "Икономика на човешките ресурси” се провежда от катедра "Човешки 
ресурси и социална защита" от висококвалифицирани преподаватели и водещи специалисти.
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Специалност "Застраховане и социално дело"

В специалност "Застрахо-
ване и социално дело” се 
подготвят висококвали-
фицирани специалисти в 
областта на застрахова-
нето, осигуряването и со-
циалните дейности, които 
имат възможност за ус-
пешна кариера на българ-
ския и европейския трудов 
пазар.

Обучението се провежда 
по съвременни учебни пла-
нове и съчетава необходи-
мата базисна подготовка 
с конкретните практичес-
ки умения на студентите. 
То отговаря на образова-
телните стандарти на 
водещите европейски уни-
верситети.

С усвоените при обучението знания, умения и компетенции завършилите специалност "Застра-
ховане и социално дело” могат успешно да се реализират на пазара на труда като: ръководители, 
експерти и специалисти в  застрахователни и презастрахователни дружества, пенсионноосигури-
телни и здравноосигурителни дружества, центрове и заведения за социално подпомагане, застра-
хователни и осигурителни посредници, консултантски организации, централната и местната ад-
министрация, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, 
Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Националната агенция за прихо-
дите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и др.

Обучението по специалност "Застраховане и социално дело” се провежда от катедра "Човешки ре-
сурси и социална защита"  от висококвалифицирани преподаватели и водещи специалисти. 
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Специалност "Икономическа социология и психология"

Основната цел на обучението 
в специалност "Икономическа со-
циология и психология" е да осигури 
на студентите бакалаври широ-
копрофилни теоретични знания и 
практически умения за изследване 
на съвременните общества и тех-
ните икономически системи; за раз-
биране и управление на социалните 
отношения и поведението на ико-
номическите актьори; за регулира-
не на социално-психическия климат 
и организационните конфликти; за 
разработване, реализация и оценява-
не на социални политики, програми и 
проекти на национално и европейско 
равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката. 
Придобитите компетентности дават възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят добра 
професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната 
власт; изследователи и експерти в научни и научноприложни организации и агенции за маркетингови, рекламни, 
социални и политически изследвания; анализатори и експерти в политически партии, синдикални и работодател-
ски съюзи, нестопански организации; медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други 
конфликти; анализатори в печатни и електронни медии; експерти при реализацията на социални програми и 
проекти; специалисти в бюра по труда, служби за социално подпомагане, социалноосигурителни дружества и др.

Обучението се осъществява от катедра "Икономическа социология", в която работят и творят  препо-
даватели с безспорен академичен и обществен авторитет, в подкрепяща развитието им университетска 
среда. Учебните планове съчетават българската традиция с модерните постижения на съвременната наука и 
практиката на водещи чуждестранни университети.

Към катедрата в помощ на обучението и реализацията на студентите работят "Лаборатория за социо-
логически изследвания” и "Клуб на социолога”. Сключени са договори за партньорство в обучението с частни 
и държавни организации. Осигурен е учебен професионален стаж, който за активните студенти е начало на 
успешно кариерно развитие.
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Специалност "Политическа икономия”  е възстановена през 2010 г. след четвърт век прекъсване и 
в пълно съзвучие с възобновения интерес към нея във водещи световни университети. Обучението по 
специалността има за цел: да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания за формирането, 
функционирането и развитието на политикоикономическите системи чрез усвояване на комплекс от 
икономическо, политологическо, историческо, философско и социално познание; да формира способности 
и умения за прилагане на системен и интердисциплинарен подход при търсене на решения на съвременни 
глобални проблеми в обществото, за критично и творческо мислене, за управленска и организаторска 
работа, за оценка на сложни ситуации в перспектива, за научноизследователска работа; да подпомага 
развитието на професионално значими качества на личността. 

Завършилите специалисти могат да се реализират като експерти, политико-икономически съветници и 
мениджъри в държавни институции, в политически структури, в управленски звена на централната и мест-
ната власт, в организации на гражданското общество, като изследователи, ръководители на международ-
ни проекти,  творчески организации, политически и икономически структури в България и Европейския съюз.

Дипломираните бакалаври от специалност "Политическа икономия" могат да продължат  обуче-
нието си в магистърска 
степен по същата или други 
специалности.

Обучението се осъщест-
вява от катедра "Политиче-
ска икономия", в която рабо-
тят и творят изтъкнати 
преподаватели с интердис-
циплинарна подготовка в об-
ластта на икономическата 
теория, стопанската исто-
рия и философията. Учебни-
ят план и учебните програ-
ми са на високо академично 
равнище и отговарят на об-
разователните стандарти 
на водещи университети в 
Европа и света.

Специалност "Политическа икономия"


