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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
СПЕЦИАЛНОСТ «БИЗНЕС ИКОНОМИКА»,
ОБРАЗОВАТЕЛНА И КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН «БАКАЛАВЪР»,
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8. ИКОНОМИКА
Цел на обучението
Обучението по специалност „Бизнес икономика“ има за цел да подготви специалисти с висше
икономическо образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна рамка (респективно
Европейската квалификационна рамка), които притежават задълбочени теоретични и практически знания в
областта на икономиката, свързани с новите научни постижения.
Методи за постигане на целта:
Прием по специалността
Условията за прием на студенти в специалност „Бизнес икономика”, ОКС „бакалавър“, редовно и
задочно обучение се определя от Правилата за прием на студенти след средно образование в Тракийски
университет, Стара Загора. Право да кандидатстват имат български граждани и граждани на държави от
Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование.
Балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, география, изпита по обща езикова
култура, или оценката от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по математика, география или български език и
литература плюс оценките по математика и география от дипломата за средно образование. При
кандидатстващите с тест по икономика, балът се образува от утроената оценка от изпита плюс оценката по
география от дипломата за средно образование. Когато кандидатстудентът участва с основна
балообразуваща оценка от теста по икономика, но има и други основни балообразуващи оценки, се
образуват два бала: първият с оценката по икономика, а вторият с останалите основни балообразуващи
оценки.
Обща и специална подготовка
Обучението по специалностт „Бизнес икономика“ в двете форми - редовна и задочна е с
продължителност осем семестъра или 4 години, обособено в учебния план на две равнища по четири
семестъра.
От първи до четвърти семестър студентите изучават фундаментални дисциплини, които формират
тяхната общоикономическа подготовка, даваща им знания за основни процеси и явления при пазарната
икономика. От пети до осми семестър се изучават профилиращи дисциплини, които надграждат и
разширяват придобитите общоикономически със специализиращи знания в различни области на
стопанската дейност, предприемачество, организация на производствените процеси, счетоводство,
маркетинг, търговия, финансиране и кредитиране, фирмен мениджмънт и др.
За задълбочаване на специалната 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.
Студентите редовно обучение (8 семестър от учебния план по специалността) провеждат
индивидуален, специализиращ преддипломен стаж в различни бизнес организации - малки, средни и големи
предприятия; банки, кредитни кооперации; застрахователни дружества; счетоводни къщи; Национална
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агенция по приходите и нейните териториални подразделения, Стопанска камара, Търговско-промишлена
палата, Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия и нейните регионални подразделения,
бизнес инкубатори, клъстери, холдинги, консорциуми и др. След защита на проведения стаж на студентите се
присъждат кредити.
Обучението на студентите завършва с полагане на държавен изпит в две форми: писмен теоретичен
изпит или защита на бакалавърска дипломна работа.
Общият брой на кредити в специалност „Бизнес икономика“, ОКС „бакалавър“, които трябва да
придобие студентът за целия курс на обучение съгласно ECTS е минимум 240, в т.ч. 10 кредита за успешно
положен държавен изпит.
Дипломираните икономисти по специалност “Бизнес икономика”, ОКС „бакалавър“ притежават
задълбочени теоретични знания и практически умения в основни области като: макро- и микроикономиката;
планиране и прогнозиране на бизнеса; общ и фирмен мениджмънт; предприемачество и бизнес стратегии;
счетоводство на стопанските операции; маркетинг и търговия; финансиране и кредитиране на бизнеса;
управление на човешки ресурси; управление на качеството; стокознание и конкурентноспособност на
продуктите; инвестиционни проекти за модернизиране и развитие на бизнеса; информационни технологии
в бизнеса; стопанска логистика и др. Чрез придобитите професионални компетентности икономистътбакалавър може да взема икономически и управленски решения в бизнеса, основани на новаторство и
творчески подход.
Професионална реализация
Получените професионални знания и умения дават възможност на завършилите специалност
„Бизнес икономика“, ОКС „бакалавър“ да се реализират като:
- предприемачи, ръководещи и развиващи собствен бизнес в различни икономически сектори на
националното стопанство;
- бизнес анализатори на процеси и дейности в различни организационни форми на икономическа
дейност;
- мениджъри, бизнес експерти и анализатори в частни и публични бизнес организации;
- консултанти по бизнес планиране, разработване и управление на инвестиционни проекти за
развитие на бизнеса;
- специалисти и експерти по бизнес икономика в държавни и неправителствени организации;
- кредитни инспектори в банкови и други финансови институции, кредитиращи бизнеса;
- преподаватели по икономика и управление на предприятието в професионални гимназии.
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