
Специалност: ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ 

Код по ESTS: ExM  

 

Образователно-квалификационни степени: магистър 

Форми на обучение: редовно и задочно обучение  

Срок на обучение: 1 година за редовна и задочна форма на обучение. 

Завършване: с дипломна работа при всички форми и степени на обучение. 

Прием: съгласно общите изисквания за прием на студенти в Технически университет  – София. 

Достъп до по-нататъшно обучение: Завършилите магистри могат да кандидатстват и да продължат 

обучението си в образователната и научна степен “Доктор” в страната или в чужбина в подходящи 

научни направления.  

Актуалност: Актуалността на инструментите и механизмите за осъществяване на положителни 

промени в управлението на бизнеса в съвременната информационна среда, обуславят необходимостта 

от осъвременяване на научните и теоретичните познания, което е предизвикателство за всеки, който 

търси иновативност и креативност. В тази връзка магистърската програма по „Висш 

мениджмънт” ще се различава от типичните академични програми по идеята за интензивно 

интерактивно обучение, предоставящо знания, които могат чрез практическа работа да бъдат 

трансформирани в умения за подготовката на висши управленски кадри. Подходът на интерактивно 

обучение с помощта на достъпни  помагала за дистанционно обучение може да улесни учебния 

процес и по-нататъшното пряко прилагане на усвоените знания и начални умения на конкретното 

работно място и в съответната професионална област. 

Обща характеристика на обучението: Обучението по Висш мениджмънт предлага високо равнище 

на подготовка в средата на все по-засилваща се конкуренция във висшите управленски нива на 

бизнеса и публичната сфера. Поради мултидисциплинарния си характер, новосъздадената 

магистърска програма допълнително надгражда придобитите в практиката мениджърски знания и 

умения за прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на 

решения на висше управленско равнище в организацията. 

Отчитайки бързо развиващата се дигитализация във всички сфери на стопанския живот, 

специалността Висш мениджмънт отговаря и на тези потребности от знания и умения. 

Дигитализацията на бизнес процесите дава допълнителен тласък за устойчиво развитие на бизнеса и 

неговото адекватно управление. Изучаваните тук дисциплини са съобразени и с предизвикателствата 

на съвременните информационни и комуникационни технологии – умните предприятия, умните 

градове и изискванията на Industry 4.0. 

Образователни и професионални цели:  
Целта на специалността „Висш мениджмънт“ е да предлага подготовка на кадри от висши ръководни 

и управленски позиции. Отчитайки бързо развиващата се дигитална работна среда във всички сфери 

на стопанския живот, специалността "Висш мениджмънт" отговаря на тези потребности от знания. 

Голям процент от заложените дисциплини отчитат предизвикателствата пред дигитализацията и 

съвременните информационни технологии. Набиращата все по-голяма скорост дигитализация на 

бизнеса и ползите, които тя може да донесе в редица направления, сред които оптимизиране на 

бизнес процесите и постигане на устойчиво развитие на бизнеса, в не малък брой дисциплини е 

отделено специално внимание на дигиталната трансформация на компаниите. 

Реализация на завършилите специалисти:  

Магистрите по Висш мениджмънт могат да извършват експертна дейност в областта на 

управлението както и в научноизследователската дейност в публични и частни дружества. 
Също така могат да заемат ръководни позиции на средни и висши нива на управление в различни 

сектори на индустрията, услугите и публичния сектор. 


