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МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА 

БАКАЛАВРИ В СЪЩОТО  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

4. Управление на човешките ресурси 

Професионално направление - 3.7. Администрация и управление 

Форма на обучение – редовна / задочна 

Продължителност – 2 семестъра 

За кандидати, притежаващи ОКС бакалавър или ОКС магистър по 

професионални направления "Администрация и управление" или "Икономика". 

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните 

изпити 

Ръководител: доц. д-р Венета Христова 

Катедра "Стопанско управление" 

Кабинет 201 (ІV корпус ), 406 (ІV корпус) и 205 (ІV корпус), телефон (062) 615 

054,  (062) 615 074 и (062) 622 247 

 

Цел на програмата 

Магистърската програма предлага придобиване на знания за съвременното 

управление на човешките ресурси като обхваща разнообразни учебни дисциплини, 

които спомагат за оперативното и стратегическо мислене и действие на 

мениджърите по повод управлението на хора в динамично развиващите се 

организации. 

Компетенции на завършилите програмата 

Завършилите програмата придобиват управленски знания и умения за 

привличане, развитие, делово общуване, целесъобразност и ефективност, вземане на 

решения, творческо мислене и новаторство в сферата на управлението на човешките 

ресурси. Тя надгражда със знания за реализиране на самостоятелни консултантски 

дейности, свързани с подбора и назначаването на персонал. 

Професия и възможности за заемани длъжности 

Завършилите магистърската програма успешно могат да се реализират най-

вече като специалисти и мениджъри в и на отдели по управление на човешките 

ресурси в предприятия и институции, като експерти в министерства, държавни 

структури, агенции, инспекторати, областни и общински администрации, както и 



експерти и консултанти в различни институции на Европейския съюз в областта на 

управлението на човешките ресурси и др. 

Възможности за продължаване на обучението 

Завършилите специалността могат да продължат обучението си за 

придобиване на образователна и научна степен "доктор по икономика" в 

акредитирани докторски програми. 

 


