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Уважаеми кандидат-студенти,
Поздравявам ви за направения избор да кандидатствате за обучение във
Висшето училище по застраховане и финанси!
Нашата амбиция е не само да се впишем успешно в най-добрите европейски
образователни и изследователски традиции, но и сами да създаваме такива, като
подготвяме икономисти за практиката на XXI век и внасяме иновации в
икономическото мислене.
Ние във ВУЗФ искрено вярваме, че икономиката и икономическата наука са в състояние
да предложат правилни инструменти за положителни глобални промени в
обществото.
Горди сме, че предоставяме обучение по престижни специалности, които да подготвят
студентите за успешна реализация в често суровата и предизвикателна съвременна
бизнес среда.

ОБРАЗОВАТЕЛНА
ФИЛОСОФИЯ

Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на
икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на
съвременната практика. Академичната политика на университета е насочена към
прилагане на най-добрите образователни практики в Европа и света. Основната му цел
е да осигури високо качество на обучение и успешна професионална реализация на
студентите чрез поддържане на отлично сътрудничество с бизнеса.
Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище,
съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. ВУЗФ осъществява
сътрудничество с няколко чуждестранни университети по различни бакалавърски,
магистърски и следдипломни програми. Университетът предлага и иновативни и
гъвкави форми и методи на обучение.
За качеството на обучение на младите хора изключителен принос имат
преподавателите във ВУЗФ - това са изтъкнати учени с богат педагогически и
практически опит, настоящи и бивши ръководители на държавни институции.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в
България частно специализирано висше училище в областта на
финансите, застраховането, социалното осигуряване,
счетоводството, финансовия мениджмънт и маркетинг.
То е открито с решение на 39-то Народно събрание за обучение на
студенти и отваря врати в началото на учебната 2002/2003 година.
ВУЗФ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и
акредитация и осъществява обучение в бакалавърска и
магистърска степен.
Университетът има внедрена система за управление на качеството
на обучението и научноизследователската дейност, която е
сертифицирана от „Moody International", съгласно изискванията на
международния стандарт за качество ISO 9001:2000.
ВУЗФ разполага с разширена Университетска харта „Еразъм", която
дава възможност на студентите да се обучават или да провеждат
практика във висши училища и институции в страни-членки на
Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.
ВУЗФ поддържа близки отношения с най-реномираните банки и
застрахователни дружества, за да осигури на студентите си
изискваните от бизнеса умения и знания за професионален успех;
ВУЗФ се гордее с факта, че почти 100% от завършилите бакалаври
продължават обучението си в степен „магистър";
Над 90% от завършилите започват работа по придобитата
специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски
дружества. От всички дипломирани през последните години, 5% са
стартирали кариерата си като управленски кадри, 17% като
аналитични специалисти, 25% като приложни специалисти, а
останалите, като административни служители.
Част от завършилите вече са членове на бордове на директори.

ПРОГРАМИ
БАКАЛАВЪР
Финанси
Застраховане и осигуряване
Счетоводство и финанси
Финансов мениджмънт и маркетинг
(на български и на английски език)
Съвместна бакалавърска програма с University of Sheffield, UK
Бизнес маркетинг
Бизнес мениджмънт
Бизнес счетоводство и финанси

МАГИСТЪР
Финанси
Банково дело
Пенсионно и здравно осигуряване (актюерство)
Застрахователно дело
Счетоводство и контрол
Счетоводство и управленски анализи
Корпоративен контрол и икономически анализи
Финансов мениджмънт и маркетинг
Одит и риск мениджмънт (в парнтьорство с Intertek)
Агрозастраховане (съвместна програма с „Аграрен университет“ Пловдив)
Предприемачество и финанси (в партньорство с Институт за предприемачество на CISCO)
Корпоративна социална отговорност (с подкрепата на Глобалния договор на ООН)
Журналистика, продуцентство и финанси (в партньорство с Медийна академия “Българион”)
Лидерстрво, мениджмънт и финанси (в партньорството с Ембиент)
Съвместни магистърски програми с Sheffield University (4 семестъра)
Дигитален маркетинг и социални медии
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността
Банково дело и финанси
Бизнес мениджмънт, технологии и иновации
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ФИНАНСИ
Целта на обучението на студентите по специалността „Финанси” е да се подготвят квалифицирани специалисти в областта
на паричните отношения, банковото дело и контрола на паричните потоци. Такива специалисти успешно се справят с
управлението на икономическите процеси на равнище банка, небанкова финансова институция, финасов и данъчен отдел
или фирма.
Студентите получават достатъчно широки познания в областта на финасовите и кредитните отношения, бизнеса,
управлението на икономиката и съвременните информационни технологии. По този начин се подготвят специалисти за
всички звена от националната икономика, финансите и банковото дело. Ударението при обучението е върху финансовата
и банковата дисциплина, отчетността и контрола в стопанските организации в условията на установени пазарни
отношения.
Студентите придобиват аналитични умения за управленските икономически процеси в областта на счетоводството,
финансите и контрола на паричните потоци. Включените дисциплини в учебния план дават възможност на студентите да
подобрят чуждоезиковата си култура чрез изучаване на английски език и да усвоят информационните технологии във
финансово-кредитната система.
Завършилите специалността придобиват висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” с
професионална квалификация „икономист”. Те са подготвени да заемат управленски длъжности във финансовата сфера и
да вземат рационални решения на оперативно равнище. Тяхната реализация е много широка – в банковата система,
финансовата администрация, капиталовите пазари, застраховането, социалното осигуряване, финансовите служби на
предприятията, финансовия контрол, инвестиционните дружества и в други сфери. Обучението по специалността е четири
учебни години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит. Бакалавърската подготовка на студентите позволява да
продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър” при определени условия и в различни
форми на продължаващо обучение.

Условия за прием
Приемът е организиран по специалности и форми на обучение. Извършва се на конкурсен принцип, въз основа на
класиране по една от следните равностойни по тежест оценки:
 Конкурсен изпит - провежда се под формата на общообразователен тест в сградата на Висшето училище по
застраховане и финанси или в други учебни заведения, утвърдени със заповед на ректора.


Конкурсният изпит - под формата на Конкурсно есе се провежда чрез самостоятелна работа на кандидат-студента.



Издържан конкурсен изпит за бакалавърска степен в друго висше училище в страната през годината на
кандидатстване във ВУЗФ. Признават се оценки от изпити по: математика, български език и литература, история на
България, география, икономика или от общообразователен приемен тест, като за целта към документите за
кандидатстване се прилага оригинален документ, удостоверяващ резултата от положения изпит.Кандидатите с
оценки от приемни изпити в други висши училища в страната могат да се явят на конкурсен изпит във ВУЗФ, като
при класирането се взема по-високата им оценка.



Валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат - CAE или CPE, завършена Alevel изпитна степен или успешно преминат езиков курс във ВУЗФ, за специалността „Финансов мениджмънт и
маркетинг (с преподаване на английски език).

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

Х

Приемът на кандидати със завършено висше образование, както и на чуждестранни граждани, е по документи, в рамките
на утвърдения прием на студенти във ВУЗФ.

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
website: www.vuzf.bg
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ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ
Специалността „Застраховане и осигуряване” е основна специалност от професионалното направление „Икономика”.
Обучението по специалността осигурява на студентите широкопрофилна подготовка в областта на застраховането,
презастраховането, социалното и здравното осигуряване, одита и контрола в тях, актюерските разчети и
взаимоотношенията им с други сфери от икономическия живот.
Студентите придобиват задълбочени теоретични знания и практически умения по специалните и общоикономическите
дисциплини, включени в учебния план на специалността. Те придобиват също така умения за работа в екип, вземане на
ефективни организационни решения и добра комуникативност, което е важно за бъдещата им професионална реализация.
Завършилите специалността придобиват висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” с
професионална квалификация „икономист”. Те могат да работят в застрахователни, пенсионни и здравноосигурителни
дружества, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса и териториалните им
поделения, специализираните служби за вътрешен и външен контрол и одит, банки и небанкови финансови институции,
както и в други сфери и институции, изискващи квалифицирани, мотивирани и добре подготвени
кадри.
Обучението по специалността е четири учебни години (осем семестъра) в редовна и задочна форма и завършва с
държавен изпит. Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен при определени
условия и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Условия за прием
Приемът е организиран по специалности и форми на обучение. Извършва се на конкурсен принцип, въз основа на
класиране по една от следните равностойни по тежест оценки:
 Конкурсен изпит - провежда се под формата на общообразователен тест в сградата на Висшето училище по
застраховане и финанси или в други учебни заведения, утвърдени със заповед на ректора.


Конкурсният изпит - под формата на Конкурсно есе се провежда чрез самостоятелна работа на кандидат-студента.



Издържан конкурсен изпит за бакалавърска степен в друго висше училище в страната през годината на
кандидатстване във ВУЗФ. Признават се оценки от изпити по: математика, български език и литература, история на
България, география, икономика или от общообразователен приемен тест, като за целта към документите за
кандидатстване се прилага оригинален документ, удостоверяващ резултата от положения изпит.Кандидатите с
оценки от приемни изпити в други висши училища в страната могат да се явят на конкурсен изпит във ВУЗФ, като
при класирането се взема по-високата им оценка.



Валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат - CAE или CPE, завършена Alevel изпитна степен или успешно преминат езиков курс във ВУЗФ, за специалността „Финансов мениджмънт и
маркетинг (с преподаване на английски език).

Приемът на кандидати със завършено висше образование, както и на чуждестранни граждани, е по документи, в рамките
на утвърдения прием на студенти във ВУЗФ.
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СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ
Специалността „Счетоводство и финанси” осигурява широка подготовка на студентите и възможности за реализация в
областта на счетоводството, контрола, одита, финансите, банковото дело, застраховането, социалното осигуряване,
управлението на бизнеса и рискове и в други сфери на икономиката.
Обучаващите се в нея студенти придобиват задълбочени теоретични знания и практически умения по специалните и
общоикономическите дисциплини, включени в учебния план на специалността. Те придобиват също така умения за работа
в екип, вземане на ефективни организационни и управленски решения и добра комуникативност, което е важна
предпоставка за успешната им професионална реализация.
Завършилите специалността придобиват висше образование на образо-вателно-квалификационна степен „бакалавър” с
професионална квалификация „икономист”. Те могат да работят в корпоративни структури, държавната и общинската
администрация, данъчната и митническата администрация, външния и вътрешния контрол и одит, банкови и небанкови
финансови институции, застрахователни, осигурителни
и други институции, изискващи счетоводни, контролни и
одитингови функции.
Обучението по специалността „Счетоводство и финанси” е четири учебни години (осем семестъра) в редовна и задочна
форма и завършва с държавен изпит. Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърска степен
при определени условия и да участват в различни форми на продължаващо обучение. Те могат да кандидатстват също така
за придобиване на правоспособност на експерт-счетоводители, при което се признават голяма част от положените изпити
при обучението в бакала-върската степен.

Условия за прием
Приемът е организиран по специалности и форми на обучение. Извършва се на конкурсен принцип, въз основа на
класиране по една от следните равностойни по тежест оценки:
 Конкурсен изпит - провежда се под формата на общообразователен тест в сградата на Висшето училище по
застраховане и финанси или в други учебни заведения, утвърдени със заповед на ректора.


Конкурсният изпит - под формата на Конкурсно есе се провежда чрез самостоятелна работа на кандидат-студента.



Издържан конкурсен изпит за бакалавърска степен в друго висше училище в страната през годината на
кандидатстване във ВУЗФ. Признават се оценки от изпити по: математика, български език и литература, история на
България, география, икономика или от общообразователен приемен тест, като за целта към документите за
кандидатстване се прилага оригинален документ, удостоверяващ резултата от положения изпит.Кандидатите с
оценки от приемни изпити в други висши училища в страната могат да се явят на конкурсен изпит във ВУЗФ, като
при класирането се взема по-високата им оценка.



Валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат - CAE или CPE, завършена Alevel изпитна степен или успешно преминат езиков курс във ВУЗФ, за специалността „Финансов мениджмънт и
маркетинг (с преподаване на английски език).

Приемът на кандидати със завършено висше образование, както и на чуждестранни граждани, е по документи, в рамките
на утвърдения прием на студенти във ВУЗФ.

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ

РЕДОВНА

V

ЗАДОЧНА

V

Основните цели на специалността са подготовката на висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене
и формирането на знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния финансов специалист.
Основните знания и умения, необходими за ефективна реализация и конкурентоспособност на пазара на труда са:
езиковите познания, уменията за работа в екип, комуникативностт, уменията за анализиране и интерпретиране на
получената финансова информация, уменията за планиране и организиране на дейността, аналитично, прогностично,
комбинативно мислене, умение за вземане на решения и стремеж към постоянно повишаване на квалификацията.
Завършилите тази специалност трябва да притежават сериозна подготовка в областта на финансовата наука, финансовия
мениджмънт и маркетинг, да познават принципите, методите и механизмите на управление на финансовите потоци, да
вникват в особеностите на финансовите пазари, да владеят техниките за комуникиране и начините за сегментиране на
пазарите и позициониране на финансовите продукти и инструменти.
Завършилите специалността на английски език могат да осъществяват международни финансови маркетингови проучвания,
да реализират проекти за международен финансов бизнес, да работят за адаптиране на фирмата или организацията към
изискванията на европейския пазар.
Дипломиралите се след успешното приключване на осем семестриалното обучение по специалността получават висше
образование на образователно-квалификационната степен “бакалавър” с професионална квалификация “икономист”. Те
могат да се реализират във финансовия сектор на икономиката – финансовата администрация, финансовите пазари,
застрахователните и осигурителни дружества, финансовите отдели във фирмите, инвестиционните холдинги и т.н.

ДИСТАНЦИОННА

V

Условия за прием

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

Х

V

ЗАДОЧНА

Х

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

4 г./ 8 семестъра

ЗАДОЧНА

4 г./ 8 семестъра

ДИСТАНЦИОННА

4 г./ 8 семестъра

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

V

Приемът е организиран по специалности и форми на обучение. Извършва се на конкурсен принцип, въз основа на
класиране по една от следните равностойни по тежест оценки:
 Конкурсен изпит - провежда се под формата на общообразователен тест в сградата на Висшето училище по
застраховане и финанси или в други учебни заведения, утвърдени със заповед на ректора.


Конкурсният изпит - под формата на Конкурсно есе се провежда чрез самостоятелна работа на кандидат-студента.



Издържан конкурсен изпит за бакалавърска степен в друго висше училище в страната през годината на
кандидатстване във ВУЗФ. Признават се оценки от изпити по: математика, български език и литература, история на
България, география, икономика или от общообразователен приемен тест, като за целта към документите за
кандидатстване се прилага оригинален документ, удостоверяващ резултата от положения изпит.Кандидатите с
оценки от приемни изпити в други висши училища в страната могат да се явят на конкурсен изпит във ВУЗФ, като
при класирането се взема по-високата им оценка.



Валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат - CAE или CPE, завършена Alevel изпитна степен или успешно преминат езиков курс във ВУЗФ, за специалността „Финансов мениджмънт и
маркетинг (с преподаване на английски език).

Приемът на кандидати със завършено висше образование, както и на чуждестранни граждани, е по документи, в рамките
на утвърдения прием на студенти във ВУЗФ.

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
website: www.vuzf.bg

БИЗНЕС МАРКЕТИНГ

Съвместна бакалавърска програма с University of Sheffield, UK

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

Х

V

ЗАДОЧНА

Х

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

V

ЗАДОЧНА

Х

ДИСТАНЦИОННА

Х

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНА

4 години
(3 години в София
и 1 година в
Солун)

ЗАДОЧНА

Х

ДИСТАНЦИОННА

Х

University of Sheffield предлага в София изключителната възможност за учениците 12 клас, които искат да продължат своето
образование и да получат световнопризната британска диплома от един от 100те най-добри университета в света:
бакалавърските програми на University of Sheffield.
4-годишната програма цели да предостави на студентите висококачествено британско образование, организирано с
изключителните образователни стандарти и продължителна световна репутация на University of Sheffiled. Чрез своите
проучвания, студентите получават научни познания, както и имат възможността да формират основата на своето личностно
и професионално развитие.
Международният факултет на University of Sheffield, СИТИ Колидж е отговорен за академичната организация на програмите
в София, съвместно с ВУЗФ като партнираща институция.
Маркетингът е задълбочен процес на разбиране и планиране на пазарите. Процесът започва с изучаване на местата на
продажба и разбиране на тяхната динамика.
Маркетолозите използват проучвания, за да идентифицират възможностите, тоест да намерят личностите или групите от
хора, които имат нужда да останат неосведомени или които имат слаб интерес към продукта или услугата. Разрастването
на международната конкуренция води до жизнена нужда от опит в областта на маркетинга във всички области на бизнеса,
включително и в неправителствените организации като фондации или художествени организации. Дипломантите от
факултета ще са успешните бизнес ръководители на бъдещето. Дълбочината на техните познания и специализация ще им
позволи да изградят успешни кариери в маркетинг отделите на частния или държавния сектор, във финансови институции,
в индустрията и услугите.

Условия за прием





ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

Х

АНГЛИЙСКИ

V

Кандидатите представят своята академична квалификация на ВУЗФ.
Кандидатурите първо се разглеждат от академичния съвет на съответния факултет. Ако получи одобрение от
ВУЗФ, кандидатурата се препраща към съответния отдел на University of Sheffield, който носи последната
отговорност за одобрението на кандидатурата
Одобрените кандидати се информират чрез официално писмо от University of Sheffield, че са приети в програмата.
Ще получите писмо с предложението Ви за прием и писмо, издадено от международният офис, съдържащо
информация какво следва да направите впоследствие
Моля да обърнете внимание, че University of Sheffield стриктно контролира броят на местата във всяка програма.
Кандидатурите се разглеждат по реда на постъпването им. След запълването на квотата, не се приемат никакви
допълнителни кандидатури.

Молби за кандидатстване (формуляри)
за бакалавърска програма

тел: +359 2 401 58 01;
е-mail: rkovacheva@vuzf.bg;
website: www.vuzf.bg
http://www.city-sheffield.bg

Документи, необходими към Вашата кандидатура
Прием и изисквания за кандидатстване за бакалавърска програма (Бакалавърска степен )

БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Съвместна бакалавърска програма с University of Sheffield, UK

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

Х

V

ЗАДОЧНА

Х

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

V

ЗАДОЧНА

Х

ДИСТАНЦИОННА

Х

University of Sheffield предлага в София изключителната възможност за учениците 12 клас, които искат да продължат своето
образование и да получат световнопризната британска диплома от един от 100те най-добри университета в света:
бакалавърските програми на University of Sheffield.
4-годишната програма цели да предостави на студентите висококачествено британско образование, организирано с
изключителните образователни стандарти и продължителна световна репутация на University of Sheffiled. Чрез своите
проучвания, студентите получават научни познания, както и имат възможността да формират основата на своето личностно
и професионално развитие.
Международният факултет на University of Sheffield, СИТИ Колидж е отговорен за академичната организация на програмите
в София, съвместно с ВУЗФ като партнираща институция.
Мениджмънтът е изкуство и наука. Той е нещо, което може да се научи, но също така е основано и на инстикт.
Бакалавърската програма по мениджмънт взема предвид този факт.
Тя е разработена на принципа, че мениджмънта е в основата на всички бизнес начинания. В този смисъл, сам по себе си е
бизнес, тъй като въплъщава всички бизнес начинания. Поради тази причина курсът покрива повечето важни области на
съвременния бизнес като теория и практика (бизнес стратегия, структура, операции, финанси, маркетинг, и други). Със
сигурност управлението на човешките ресурси е изключително важно и поради това на него се отделя чувствителна роля и
специално внимание. Интегративните модули (бизнес стратегия, предприемачество и малък бизнес) са също залегнали в
основните приоритети на програмата през последната учебна година.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНА

4 години
(3 години в София
и 1 година в
Солун)

ЗАДОЧНА

Х

ДИСТАНЦИОННА

Х

Условия за прием





ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

Х

АНГЛИЙСКИ

V

тел: +359 2 401 58 01;
е-mail: rkovacheva@vuzf.bg;
website: www.vuzf.bg
http://www.city-sheffield.bg

Кандидатите представят своята академична квалификация на ВУЗФ.
Кандидатурите първо се разглеждат от академичния съвет на съответния факултет. Ако получи одобрение от
ВУЗФ, кандидатурата се препраща към съответния отдел на University of Sheffield, който носи последната
отговорност за одобрението на кандидатурата
Одобрените кандидати се информират чрез официално писмо от University of Sheffield, че са приети в програмата.
Ще получите писмо с предложението Ви за прием и писмо, издадено от международният офис, съдържащо
информация какво следва да направите впоследствие
Моля да обърнете внимание, че University of Sheffield стриктно контролира броят на местата във всяка програма.
Кандидатурите се разглеждат по реда на постъпването им. След запълването на квотата, не се приемат никакви
допълнителни кандидатури.

Молби за кандидатстване (формуляри)
за бакалавърска програма

Документи, необходими към Вашата кандидатура
Прием и изисквания за кандидатстване за бакалавърска програма (Бакалавърска степен )

БИЗНЕС СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ
Съвместна бакалавърска програма с University of Sheffield, UK

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

Х

V

ЗАДОЧНА

Х

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

V

ЗАДОЧНА

Х

ДИСТАНЦИОННА

Х

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНА

4 години
(3 години в София
и 1 година в
Солун)

ЗАДОЧНА

Х

ДИСТАНЦИОННА

Х

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

Х

АНГЛИЙСКИ

V

тел: +359 2 401 58 01;
е-mail: rkovacheva@vuzf.bg;
website: www.vuzf.bg
http://www.city-sheffield.bg

University of Sheffield предлага в София изключителната възможност за учениците 12 клас, които искат да продължат своето
образование и да получат световнопризната британска диплома от един от 100те най-добри университета в света:
бакалавърските програми на University of Sheffield.
4-годишната програма цели да предостави на студентите висококачествено британско образование, организирано с
изключителните образователни стандарти и продължителна световна репутация на University of Sheffiled. Чрез своите
проучвания, студентите получават научни познания, както и имат възможността да формират основата на своето личностно
и професионално развитие.
Международният факултет на University of Sheffield, СИТИ Колидж е отговорен за академичната организация на програмите
в София, съвместно с ВУЗФ като партнираща институция.
"Счетоводство и финанси" се отнася към бизнес науките, които включват обработката на финансови данни, анализ на
финансова информация и вземане на финансови решения за организацията на всеки икономически процес.
С последната еволюция на финансовите пазари свързана с либерализацията, глобализацията и модернизацията има
чувствително увеличение на значението на финансовите функции на модерния бизнес. В допълнение, процесът на
финансова интеграция в ЕС и произтичащите от там развиващи се финансови пазари са основните източници на промяна
във финансовата среда. Финансовите функции стават едни от най-важните фактори за фирмената конкуретноспособност.
Поради това изучаването на "Счетоводство и финанси" представлява фундаментална част от автобиографията на всеки,
който се занивама с управление на бизнеса, и предлага отлични възможности за кариерно развитие.

Условия за прием





Кандидатите представят своята академична квалификация на ВУЗФ.
Кандидатурите първо се разглеждат от академичния съвет на съответния факултет. Ако получи одобрение от
ВУЗФ, кандидатурата се препраща към съответния отдел на University of Sheffield, който носи последната
отговорност за одобрението на кандидатурата
Одобрените кандидати се информират чрез официално писмо от University of Sheffield, че са приети в програмата.
Ще получите писмо с предложението Ви за прием и писмо, издадено от международният офис, съдържащо
информация какво следва да направите впоследствие
Моля да обърнете внимание, че University of Sheffield стриктно контролира броят на местата във всяка програма.
Кандидатурите се разглеждат по реда на постъпването им. След запълването на квотата, не се приемат никакви
допълнителни кандидатури.

Молби за кандидатстване (формуляри)
за бакалавърска програма

Документи, необходими към Вашата кандидатура
Прием и изисквания за кандидатстване за бакалавърска програма (Бакалавърска степен )

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

V

V

ЗАДОЧНА

V

V

ДИСТАНЦИОНН
А

V

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА
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ФИНАНСИ
Магистърската степен на специалността „Финанси” е организирана за обучение на лица: с бакалавърска степен по същата
специалност; с бакалавърска или магистърска степен по други икономически специалности; със степента „специалист” или
„професионален бакалавър” по икономически специалности и бакалавърска или магистърска степен по неикономически
специалности.
Продължителността на обучението им в магистърска степен е съответно една година (два семестъра), една и половина
години ( три семестъра) и две години (четири семестъра).
Обучението с продължителност една година осигурява на студентите специализирани знания и практически умения в
областта на банковите системи и банковото обслужване, европейската монетарна и финансова интеграция, маркетинга
на финансовите услуги, алтернативните инвестиции и електронните борси, финансирането на външнотърговските сделки,
международните финансови организации, надзора върху банките и инвестиционната дейност. Студентите придобиват
аналитични умения за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход
за решаване на конкретни банкови, финансови и инвестиционни проблеми.
Обучението с продължителност една и половина години осигурява на студентите задълбочени знания и умения по парична
теория и политика, банково дело, корпоративни финанси, публични финанси, международни финанси и управленско
счетоводство, както и посочените знания и умения при продължителност на обучението една година.
Обучението с продължителност две години осигурява на студентите базови знания и умения по макроикономика,
статистика, управление на човешките ресурси, основи на счетоводството, търговско право или трудово
право, както и посочените знания и умения при продължителност на обучението една и половина години.
Завършилите магистърска степен по специалността „Финанси” имат широки възможности за професионална реализация.
Те могат да работят в банки и небанкови финансови институции, финансови звена на министерства,
ведомства, стопански и нестопански организации и други институции. Обучението се осъществява в редовна и задочна
форма и завършва със защита на дипломна работа. Завършилите магистърската степен могат да продължат обучението си
в образователната и научна степен „доктор” при определени условия и да участват в различни форми на продължаващо
обучение.

Условия за прием
Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
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ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ
Целта на обучението по специалността в магистърската степен е да се придобият компетенции за успешна професионална
реализация в областта на финансовия мениджмънт и маркетинг. Обучаемите трябва да могат ефективно да управляват
финансовите процеси, да осъществяват маркетингови комуникации.
В учебния план на специалността са включени дисциплини, които дават задълбочени познания за управлението на
финансовите потоци, маркетинговите стратегии, създаването и налагането на нови финансови продукти, на финансови
бизнес и брандинг проекти. Обучението е базирано не само на основни теоретични познания, но и върху изучаването на
най-успешните практики от световния и българския финансов мениджмънт и маркетинг.
Обучаемите получават детайлна подготовка по различните аспекти на изграждането на специалиста в областта на
мениджмънта на публичните и корпоративните финанси - финансовия анализ, банковото кредитиране, капиталовите
пазари, емитирането на ценни книжа, управлението на финансови ресурси и активи, лизинг и факторинг.
Успоредно с това студентите усвояват спецификата на банковия маркетинг и маркетинговата политика на финансовите и
банкови институции.
Придобилите образователно-квалификационната степен магистър са високо квалифицирани специалисти от функционалноикономически тип.
Те притежават конкурентни предимства за работа в различни бизнес организации като финансови аналитици и мениджъри.
Завършилите магистърската степен могат да прилагат придобитите знания на различни управленски равнища във
финансови и банкови институции на национално и международно ниво.

Условия за прием
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
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е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.vuzf.bg

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
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БАНКОВО ДЕЛО
Основната цел на специалност “Банково дело” в магистърската степен е да се формират у студентите най-съвременни
знания за банкиране, за организация на банковата дейност в условията на глобализация на банковата дейност провеждане
на ефективна монетарна политика, адекватна на съвременните условия.
Подготовката по специалността е насочена към придобиване на знания и практически умения в областта на банковия
мениджмънт, стратегическото планиране и целеполагане, банковата организация, риск-мениджмънта, маркетинга,
одитинга и контролинга на банковата дейност.
Предварителната подготовка, която трябва да имат обучаемите е да са завършили бакалавърска степен по икономика или
стопанско управление.
При обучението в магистърската степен се задълбочават и профилират знанията в областта на съвременната банкова
дейност. Придобиват се умения за решаване на проблеми, свързани с управлението на паричните потоци на
макроикономическо ниво и на управлението на търговска банка или финансова институция
Завършилите могат да се реализират като специалисти по управление на операциите в търговски банки, финансови къщи
и инвестиционни фондове, акаунт-мениджъри, трежъри, контакт-мениджъри, консултанти в сферата на дребното и
частно банкиране, корпоративното банкиране, специалисти по банковото портфолио и по банковия риск-мениджмънт,
като експерти по кредитирането, като анализатори в областта на паричната политика и паричните интервенции.

Условия за прием
Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

V

V

ЗАДОЧНА

V

V

ДИСТАНЦИОННА

V

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

V

ДИСТАНЦИОННА

V

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

2, 3 или 4 семестъра

ДИСТАНЦИОННА

2, 3 или 4 семестъра

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

Х

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.vuzf.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Специалността ,,Застрахователно дело” има за задача да даде завършен характер на знанията, свързани с
организирането на застрахователната работа и с управлението на застрахователното дружество. Чрез изучаваните учебни
дисциплини, включени в нея, по естествен път се надграждат знанията на студентите, придобити в специалността
,,Застраховане и осигуряване” в бакалавърската степен на обучение.
Основната част от учебните дисциплини, в специалността ,,Застрахователно дело” в магистърската степен са насочени
към придобиването на умения и навици за вземането на мениджърски решения, свързани с: анализиране на процесите в
застрахователното дружество и на резултатите от неговата работа; маркетинговите проучвания на застрахователния
пазар; адаптиране дейността на дружеството към динамичните промени в неговата външна среда.
Структурирането на учебния процес и на учебния материал от дисциплините, включени в специалността ,,Застрахователно
дело” в магистърската степен е направено така, че да се стимулира развитието на творческото мислене на студентите и те
да могат сами да се ориентират в сложните ситуации, възникващи непрекъснато в застрахователната работа.
За практическата подготовка на студентите във всички дисциплини от специалността ,,Застрахователно дело” в
магистърската степен е предвидено решаване на казуси, разработване на реферати по актуални теми, провеждане на
дискусии по проблемни ситуации.
Завършилите специалността ,,Застрахователно дело” в магистърската степен могат да заемат управленски длъжности в
застрахователни дружества, здравно-осигурителни дружества, пенсионни фондове и във всички институции, в които
присъства застрахователен елемент. Те са достатъчно подготвени, за да могат да се насочат и към научноизследователска дейност.
В специалността ,,Застрахователно дело” в магистърската степен на студентите се предлагат в три форми на обучение –
редовна, задочна и дистанционна.
Студентите завършили специалността ,,Застрахователно дело” в магистърската степен придобиват държавна призната
диплома за образователно-квалификационна степен ,,магистър” и квалификационно наименование на специалността
,,икономист”.

Условия за прием
Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
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ПЕНСИОННО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ /АКТЮЕРСТВО/
Основната цел на специалност “Пенсионно и здравно осигуряване” в магистърската степен е да се формират у студентите
по-широки и по-задълбочени познания по капиталовото пенсионно осигуряване и различните частни форми на здравно
осигуряване в съвременните условия.
Подготовката по специалността е насочена към придобиване на знания и практически умения в областта на организацията
и управлението на пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, стратегическото планиране и
целеполагане в този тип небанкови финансови институции, маркетинга, одитинга и контролинга на осигурителната
дейност в тях.
При обучението в магистърската степен се задълбочават и профилират знанията в областта на осигурителния пазар и
видовете продукти, които се предоставят от пенсионноосигурителните и здравноосигурителните компании. Придобиват се
умения за управление на портфейлите на капиталовите пенсионни фондове и резервите в здравноосигурителните
фондове, както и знания за решаване на различни проблеми и казуси, които възникват в сложните отношения между
осигурител, осигурено лице и осигурителен фонд, или между здравноосигурителния фонд и извършителите на медицински
услуги.
Завършилите могат да се реализират като аналитични специалисти и като ръководители на ниво среден мениджмънт в
пенсионноосигурителните и здравноосигурителните компании, животозастраховането и в други небанкови финансови
институции.

Условия за прием
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Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
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е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.vuzf.bg

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
Магистърската степен на специалността „Счетоводство и контрол” е организирана за обучение на лица: с бакалавърска
степен по същата специалност; с бакалавърска или магистърска степен по други икономически специалности; със степента
„специалист” или „професионален бакалавър” по икономически специалности и бакалавърска или магистърска степен по
неикономически специалности. Продължителността на обучението им в магистърска степен е съответно една година (два
семестъра), една и половина години ( три семестъра) и две години (четири семестъра).
Обучението с продължителност една година осигурява на студентите специализирани знания и практически умения в
областта на счетоводството, контрола, одита, анализа, прането на пари, надзора върху банките и инвестиционната
дейност. Те придобиват аналитични умения за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен
подход за решаване на конкретни проблеми от практиката.
Обучението с продължителност една и половина години осигурява на студентите задълбочени знания и умения по основи
на счетоводството, финансово счетоводство, управленско счетоводство, управленски контрол, финансов одит или
контрол в публичния сектор, както и посочените знания и умения при продължителност на обучението една година.
Обучението с продължителност две години осигурява на студентите базови знания и умения по макроикономика,
статистика, управление на човешките ресурси, корпоративни финанси, търговско право или трудово право, както и
посочените знания и умения при продължителност на обучението една и половина години.
Завършилите магистърска степен по специалността „Счетоводство и контрол” имат широки възможности за професионална
реализация. Те могат да заемат престижни длъжности в държавни и общински структури, финансови и нефинансови
институции, търговски дружества и други структури, като главни счетоводители, методолози по финансово-счетоводен
анализ, финансови мениджъри, външни и вътрешни одитори, експерти по превенция и разкриване на пране на пари и
други специализирани
финансово-икономически, отчетни и контролни длъжности. Обучението се осъществява в редовна и задочна форма и
завършва със защита на дипломна работа. Завършилите магистърската степен могат да продължат обучението си в
образователната и научна степен „доктор” при определени условия и да участват в различни форми на продължаващо
обучение.

Условия за прием
Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

Х

Х

ЗАДОЧНА

Х

Х

ДИСТАНЦИОННА

V

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

Х

ДИСТАНЦИОННА

V

СЧЕТОВОДСТВО И УПРАВЛЕНСКИ АНАЛИЗИ
Целта на обучението в магистърската степен на специалността „Счетоводство и управленски анализи” е студентите да
придобият
специализирани знания и практически умения в областта на счетоводството, анализа, контрола, одита и мениджмънта,
които да им позволят успешна професионална реализация.
Студентите придобиват също така умения за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход
за решаване на конкретни проблеми от практиката.
В учебния план на специалността наред с традиционните дисциплини за счетоводните специалности са включени и
дисциплини, даващи познания за съвременните управленски анализи, контролинга, капиталовите пазари, управлението
на рисковете и изграждането на системи за вътрешен контрол, банковите системи, европейските фондове и програми,
международните финансови организации, превенцията и разкриването на пране на пари. Наред с теоретичните
постановки, в рамките на обучението се изучават също така добри наши и чуждестранни практики по отделните учебни
дисциплини.
Придобилите магистърска степен по счетоводство и управленски анализи са специалисти, чиито компетентности излизат
извън традиционните рамки. Това им дава конкурентно предимство за професионална реализация и отговаря на
нарасналите изисквания на бизнеса към счетоводната професия и анализа.
Обучението е с продължителност два, три и четири семестъра в зависимост от завършената специалност и степен на
висше образование. То приключва със защита на дипломна работа.
Завършилите магистърската степен на специалността „Счетоводство и управленски анализи” могат да се реализират като
финансови мениджъри, ръководители на счетоводни отдели, анализатори, вътрешни одитори и да заемат редица други
експертни длъжности в държавни, общински и частни структури.

Условия за прием
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

2, 3 или 4 семестъра

ДИСТАНЦИОННА

2, 3 или 4 семестъра

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

Х

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.vuzf.bg

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

Х

Х

ЗАДОЧНА

Х

Х

ДИСТАНЦИОННА

V

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

Х

ДИСТАНЦИОННА

V

КОРПОРАТИВЕН КОНТРОЛ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ
Обучението в магистърската степен на специалността „Корпоративен контрол и икономически анализи” осигурява на
студентите специализирани знания и практически умения в областта на счетоводството, контрола, одита, анализа и
мениджмънта, които да им позволят успешна професионална реализация. Те придобиват също така умения за творческо
мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход за решаване на конкретни проблеми от практиката.
В учебния план на специалността наред с традиционните дисциплини за счетоводните специалности са включени и
дисциплини, даващи познания за международните стандарти за финансово отчитане, съвременните финансово-счетоводни
и управленски анализи, управлението на риска, вътрешния контрол и одита, банковите системи, капиталовите пазари,
европейските фондове и програми, международните финансови организации, превенцията и разкриването на пране на
пари. Успоредно с теоретичните постановки, в рамките на обучението се изучават също така добри наши и
чуждестранни практики по отделните учебни дисциплини.
Придобилите магистърска степен по корпоративен контрол и икономически анализи са специалисти, чиито компетентности
излизат извън традиционните рамки. Това им дава конкурентно предимство за професионална реализация и отговаря на
нарасналите изисквания на бизнеса към счетоводната професия, контрола и анализа.
Обучението се осъществява в дистанционна форма и е с продължи- телност два, три и четири семестъра в зависимост от
вида и степента на завършеното висше образование. То приключва със защита на дипломна работа.
Завършилите магистърската степен на специалността „Корпоративен контрол и икономически анализи” могат да се
реализират като ръководители на счетоводни отдели, одитори, анализатори, финансови мениджъри и да заемат редица
други експертни длъжности в държавни, общински и частни структури.

Условия за прием
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

2, 3 или 4 семестъра

ДИСТАНЦИОННА

2, 3 или 4 семестъра

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

Х

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.vuzf.bg

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ФИНАНСИ
Съвместна магистърска програма с Института за предприемачи на Cisco

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

V

V

ЗАДОЧНА

V

V

ДИСТАНЦИОННА

V

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

2, 3 или 4 семестъра

ДИСТАНЦИОННА

2, 3 или 4 семестъра

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

Х

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.mef.vuzf.bg
www.vuzf.bg

Програмата развива проактивно и иновативно поведение, управленски знания и умения за идентифициране на потенциал
за нови бизнес възможности вътре и извън организацията, изграждане на успешни бизнес модели. Акцентира
върхустартирането, развитието и управлението на нови начинания: бизнес линии, продукти, услуги и проекти.
Фокус в програмата е изграждане и усъвършенстване на знания и умения в областта на финансите и привличането на
инвестиции – ключова и значима дейност, присъща за всяка от посочените области.
Специфична характеристика на програмата е нейната ориентация към информационните технологии и техния
потенциал за повишаване ефективността и развитието на бизнес начинанията, независимо от областта на действие и
жизнена фаза.
Целта на програмата е да изгради устойчиви практически ориентирани знания и умения, приложими в различни типове и
размери бизнес организации. Основният принцип при структуриране на програмата е съчетание на международно ноухау с успешни локални практики.
Съдържанието е разработено съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по финанси и застраховане и
Института за предприемачи на Сиско, чиито курсове се базират на програма на водещите организации, сред които Cornell
University и Stanford University.

Условия за прием
Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ОДИТ И РИСК МЕНИДЖМЪНТ
Съвместна магистърска програма с Intertek

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

V

V

ЗАДОЧНА

V

V

ДИСТАНЦИОННА

V

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

2, 3 или 4 семестъра

ДИСТАНЦИОННА

2, 3 или 4 семестъра

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

Х

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.audit.vuzf.bg
www.vuzf.bg

Целта на обучението по специалността „ Одит и риск мениджмънт“ е студентите да придобият знания в областта на
съвременния вътрешен одит, рисковата среда във външния одит и възможностите за внедряване и поддържане на система
за управление на риска. Студентите ще придобият и практически знания за специфичните особености на одита на
информационните системи, за одита на човешките ресурси, за одита на качеството и за социалния одит. Наред с това
студентите ще придобият актуални знания за международните стандарти и модели за внедряване поддържане на система
за управление на риска, както и за особеностите при внедряване на информационни системи за управление на риска.
Специалността „Одит и риск мениджмънт“ се изучава в редовна форма на обучение. осигуряване на
продължителност на обучението два, три или четири семестъра, в зависимост от притежаваната образователноквалификационна степен и професионалното направление на придобитата специалност при обща аудиторна заетост за
отделните форми на обучение и придобиване на необходим брой кредити съгласно изискванията на чл. 23 от Наредбата за
приемане и обучение на студенти в магистърска степен във ВУЗФ.
Обучението завършва със защита на дипломна работа.
Придобитите от студентите в специалност „ Одит и риск мениджмънт“ знания и умения ще им предоставят
възможност за професионална реализация в държавната администрация, частния сектор, както и в структурите на
Европейската комисия.

Условия за прием
Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

2, 3 или 4 семестъра

ДИСТАНЦИОННА

2, 3 или 4 семестъра

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Магистърска програма в партньорство с Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН, Intertek и CSR Bulgaria
Целта на обучението по специалността в магистърската степен е да се придобият компетентности за корпоративна
социална отговорност и социален одит. Обучаваните ще придобият знания за същността на корпоративната социална
отговорност, за социалните инициативи, за доброволческата дейност, Глобалният договор на ООН, принципите на
Глобалния договор, екологичното и устойчиво развитие, стандартите на ИСО 26000 както и стандарт SA8000.
Магистърската програма предоставя и възможност на обучаваните да придобият знания за същността и развитието
на социалния одит, за видовете социален одит, за професионалната компетентност на социалните одитори.
Обучаваните ще придобият практически умения за развитие на корпоративната социална отговорност и за
вземането на управленски решения, основаващи се на социално отговорно поведение. Основно място в програмата на
обучаваните ще заемат темите свързани с моралния риск, бизнес етиката и финансовото управление на корпоративната
социална отговорност.
В програмата е приложен балансиран подход между теория и практика. В резултат на този подход обучаваните ще
имат възможност не само да работят в симулирана среда, но и получат споделен опит от фирми с дългогодишен опит в
областта на корпоративната социална отговорност, както и от гост-лектори от Европа. И още едно предимство на
програмата е възможността обучаваните да участват в проекти на Българската мрежа на Глобалния договор но ООН и CSR
България.
Учебната програма е съобразена с програмите на международните университети. Затова в учебната програма са
включени дисциплини, които предоставят задълбочени знания за същността на корпоративната социална отговорност, за
социалния одит, за екологичното и устойчиво развитие, за екологичното и социално счетоводство, за процесите по
стандартизацията и сертификацията на корпоративната социална отговорност, за избор и организация на социални
инициативи, за бизнес етиката.
Успешно завършилите магистърската програма ще имат възможност да приложат своите знания и умения във
всички организации, независимо от предмета на дейност. Придобитите компетентности ще бъдат от полза за завършилите
тази магистърска програма в процеса на тяхната професионална реализация като специалисти и ръководители по човешки
ресурси, като линейни и функционални ръководители, като собственици на фирми, както и като директори по
корпоративна социална отговорност.
Условия за прием

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

Х

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.csr.vuzf.bg
www.vuzf.bg

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ЖУРНАЛИСТИКА, ПРОДУЦЕНТСТВО И ФИНАНСИ
Магистърска програма в партньорство с медийна академия „Българион“

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

Х

V

ЗАДОЧНА

Х

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

3 или 4 семестъра

ДИСТАНЦИОННА

3 или 4 семестъра

Медийната среда е един от най-печелившите бизнеси на нащия век. Едновременно с това тя е бурна, объркващо динамична
и подложена на постоянен натиск от всички страни. На този фон недостатъчната практическа насоченост в обучението на
медийните специалисти затруднява адаптирането им към нея. Този факт плюс необходимостта от споделен опит и работа
„на терен“ ни провокираха да предложим такива възможности на студентите още докато са на студентската скамейка. Така
ги въоръжаваме за успешна работа в реална медийна среда. Чувства се остър недостиг на добре подготвени ресорни
журналисти в областите икономика, политика, социална сфера и разследвания. Продуцентските среди имат нужда от
финансово компетентни и медийно адекватни хора. Ръководните кадри в медийния свят се „произвеждат” на принципа
„опит / герешка” и се учат в движение.
Амбицията на програмата е да отговори на тези нужди и да ги запълни с успяващи медийни експерти, които да работят в
полза на обществото и на медийните си групи. Програмата подготвя професионалисти, които са конкурентни на медийния
пазар и които ще са в състояние, веднага след завършването си, да започнат работа във всяка една водеща международна
медия. Цели да улесни пътя им към различни ръководни медийни позиции и да ги направи компетентни за задачите, които
се очакват от тях.
Програмата категорично набляга на практиката. Дава възможност да студентите да научат в детайли техниката на правене
на репортажи, разследвания, документални филми. И още по-важно – да научат да правят историите си от начало до край
(каквито са световните тенденции в журналистиката), което включва подготвяне на репортажа, снимане и монтаж. Така те
стават професионалисти, известни в практиката под името“one man show”. Студентите ще имат възможност да изкарат
стаж в национални медии, за което ще получат сертификат. Там те ще могат да работят рамо до рамо с най-добрите
професионалисти, като най-добрите студентски репортажи ще бъдат излъчени в новинарските емисии.
Програмата съдържа дисциплини като „Продуценство и финансиране на телевизионни формати“, „Финанси и управление в
медиите“ и „Операторско майсторство и монтаж“, в които получавате знания и споделен опит от най-добрите и успешни
продуценти, директори на национални медии и оператори и монтажисти.

Условия за прием

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

Х

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.jpf.vuzf.bg
www.vuzf.bg

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ЛИДЕРСТВО, МЕНИДЖМЪНТ И ФИНАНСИ
Магистърска програма в партньорство с Ембиент

СТАРТИРА

Февруари

Октомври

РЕДОВНА

Х

V

ЗАДОЧНА

Х

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

2, 3 или 4 семестъра

ДИСТАНЦИОННА

2, 3 или 4 семестъра

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

V

АНГЛИЙСКИ

Х

тел: +359 2 401 58 12;
е-mail: office@vuzf.bg;
web site: www.leader.vuzf.bg
www.vuzf.bg

Целта на обучението в магистърската програма по: “Финанси (лидерство, и мениджмънт)“ е да развие системното
мислене, да задълбочи изучаването на методите и подходите на адаптивно-адаптиращия мениджмънт и адаптивното
лидерство в сферата на финансите.
В съвременните бизнес организации
справянето с промените се е превърнало в неотменен организационен
приоритет. Мениджърите и персоналът са изправени ежедневно лице в лице с нарастващи изисквания за промяна в начина
на мислене и работа, в организацията на взаимодействията с клиентите, в системите за управление и изпълнение на
бизнес задачи.
Обучението в магистърската програма “Финанси (лидерство, и мениджмънт)“
цели да даде:
- нови знания и умения необходими в управление на поведението в усилията за организационна и лична
ефективност в среда на професионални и организационни предизвикателства;
- възможности за ново осмисляне на преглед на възгледите и практиките си в областта на управлението и екипното
лидерство, обогатени с познание по отношение на тенденциите в развитието на съвременните финанси;
- задълбочен анализ на добрите практики на успешните компании в широк диапазон от сектори и страни, който ще
разшири управленския хоризонт на участниците при избора на активна, иновативна позиция в процесите на
организационно усъвършенстване и бизнес лидерство;
Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на управлението и лидерството в аспект на сложните
процеси в областта на финансите. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за концепциите, стратегиите,
политиките и институциите, управлението на знания в системата за финансовите отношения, както и базови знания за
теорията на лидерството,
стратегическия мениджмънт и уменията за ефективно управление.
Избираемите и
факултативните дисциплини дават знания относно финансови организации, управленското счетоводство, управление и
самонаблюдение и др.
Учебният план е подходящ за широк диапазон мениджъри, но най –вече за:
- Нови ръководители и мениджъри;
- Утвърдени ръководители и мениджъри;
- Лидери на екипи;
- Собственици на фирми.
Завършилите магистърската програма по “Финанси (лидерство, и мениджмънт)“
са подходящи за заемане на
управленски длъжности като:
- Организатори и координатори в различни правителствени, неправителствени и научни организации, имащи
отношение към проблемите на финансите;
- Консултанти и експерти във финансовия сектор и в публичната администрация;
- Администратори в министерства, агенции, обществени организации, за работата в които се изискват
специфични финансови познания и умения.

Условия за прием
Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех най-малко добър 4,00 от
дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на
завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от
държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Съвместна магистърска програма с University of Sheffield, UK

СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР

Х

МАГИСТЪР

V

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

V

ДИСТАНЦИОННА

Х

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНА

Х

ЗАДОЧНА

2 години
(1 уикенд месечно)

ДИСТАНЦИОННА

Х

Шефилдският университет предлага в София тази магистърска програма, която е предназначена за
бакалаври и професионалисти, които не искат да напускат страната си, когато са се насочили към високо
призната британска магистърска диплома.
Тези програма целят да предоставят на студентите британско образование от най-високо качество, с
наложени стандарти на преподаване и дългогодишно световно признание, извоювано от Шефилдския
университет. Преминавайки през това обучение, студентите ще придобиват научни знания, както и
възможността да формират една основа за лично и професионално развитие.
Международният факултет на университета в Шефийлд, CITY College, отговаря за академичното предоставяне
на програмите, предлагани в София. Програмите се предлагат в сътрудничество с ВУЗФ, като партнираща
институция.
Магистърската програма по маркетинг, реклама и връзки с обществеността е разработена да запознае
студентите с интегративните и стратегическите аспекти на маркетинга.
Основната цел на програмата е да подготви ефективни маркетинт, бранд, рекламни и ПР специалисти, които
имат познанията и разбирането за различните форми на маркетинг комуникация, включително богат набор от
технически, човешки и концептуално умения, които ще развият бъдещата им кариера в тези области.
Основните ценности, които са залегнали в тази програма и я разграничават от традиционните маркетинг
програми като цялостно разбиране, осъзнаването на новите маркетинг реалности и създаването на
компетенции от балансиран микс от маркетингови умения на експертно ниво. Програмата е адресирана, без
да ограничава към студенти, които наскоро са завършили бакалавърска степен в широк аспект или
теоретични, или количествени области.

Условия за прием
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
БЪЛГАРСКИ

Х

АНГЛИЙСКИ

V






тел: +359 2 401 58 01;
е-mail: rkovacheva@vuzf.bg;
web site: www.vuzf.bg
http://www.city-sheffield.bg
тел:(+30) 2310 224 186, 275575
е-mail: acadreg@city.academic.gr

Кандидатите представят своята академична квалификация на ВУЗФ.
Кандидатурите първо се разглеждат от академичния съвет на съответния факултет. Ако получи одобрение от
ВУЗФ, кандидатурата се препраща към съответния отдел на University of Sheffield, който носи последната
отговорност за одобрението на кандидатурата
Одобрените кандидати се информират чрез официално писмо от University of Sheffield, че са приети в програмата.
Ще получите писмо с предложението Ви за прием и писмо, издадено от международният офис, съдържащо
информация какво следва да направите впоследствие
Моля да обърнете внимание, че University of Sheffield стриктно контролира броят на местата във всяка програма.
Кандидатурите се разглеждат по реда на постъпването им. След запълването на квотата, не се приемат никакви
допълнителни кандидатури.

Молби за кандидатстване (формуляри) за магистърска програма
Документи, необходими към Вашата кандидатура
Прием и изисквания за кандидатстване за магистърска степен (Магистърска степен)

БАНКОВО ДЕЛО И ФИНАНСИ
Съвместна магистърска програма с University of Sheffield, UK

СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР

Х

МАГИСТЪР

V

УЧЕБНА БАЗА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Материалната база на ВУЗФ
РЕДОВНА с
е съобразена
европейските
ЗАДОЧНА изисквания за
качество и ефективност на
ДИСТАНЦИОННА
учебния
процес.

Х
V
Х

Модерната
шестетажна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
сграда на ВУЗФ разполага с
учебни
зали, оборудвани
РЕДОВНА
Х
със съвременни технически
2 години
ЗАДОЧНА
средства,
зали за заседания,
(1 уикенд месечно)
кабинети за
ДИСТАНЦИОННА
Х
преподавателите и
служителите, библиотека и
аула с 300 работни места,
книжарница и кафеЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
сладкарница.
БЪЛГАРСКИ
В двора
на висшето
училище
е изграден
АНГЛИЙСКИ
параклис.

Х
V

тел: +359 2 401 58 01;
е-mail: rkovacheva@vuzf.bg;
web site: www.vuzf.bg
http://www.city-sheffield.bg
СТЕПЕН

тел:(+30)
БАКАЛАВЪР

2310 224 186,
Х 275575
е-mail: acadreg@city.academic.gr

МАГИСТЪР

Шефилдският университет предлага в София тази магистърска програма, която е предназначена за
бакалаври и професионалисти, които не искат да напускат страната си, когато са се насочили към високо
призната британска магистърска диплома.
Тези програма целят да предоставят на студентите британско образование от най-високо качество, с
наложени стандарти на преподаване и дългогодишно световно признание, извоювано от Шефилдския
университет. Преминавайки през това обучение, студентите ще придобиват научни знания, както и
възможността да формират една основа за лично и професионално развитие.
Международният факултет на университета в Шефийлд, CITY College, отговаря за академичното предоставяне
на програмите, предлагани в София. Програмите се предлагат в сътрудничество с ВУЗФ, като партнираща
институция.
Магистърската програма по банкиране и финанси предоставя задълбочено и експертно интелектуално
обучение в областта на финансите, базирано на най-модерните академични разсъждения и най-добрите
практики в индустрията.
Разработена е за студенти, които възнамеряват да развият кариера във финансовия сектор, чрез строго
фокусирано образование като теория и методологии, които се използват днес за развитие и управление на
финансовите инструменти, както и за комплексите, които стоят зад вземането на инвестиционни решения.
Програмата е адресирана към студенти, които скоро за завършили иконочимески специалсти, финанси или
подобни области.

Условия за прием




Кандидатите представят своята академична квалификация на ВУЗФ.
Кандидатурите първо се разглеждат от академичния съвет на съответния факултет. Ако получи одобрение от
ВУЗФ, кандидатурата се препраща към съответния отдел на University of Sheffield, който носи последната
отговорност за одобрението на кандидатурата
 Одобрените кандидати
се информират
чрез официално
от UniversityofofSheffield,
Sheffield, че UK
са приети в програмата.
Съвместна
магистърска
програмаписмо
с University
Ще получите писмо с предложението Ви за прием и писмо, издадено от международният офис, съдържащо
информация какво следва да направите впоследствие
 Моля да обърнете внимание, че University of Sheffield стриктно контролира броят на местата във всяка програма.
Кандидатурите се разглеждат по реда на постъпването им. След запълването на квотата, не се приемат никакви
Шефилдският
университет
предлага в София тази магистърска програма, която е предназначена за
допълнителни
кандидатури.
бакалаври и професионалисти, които не искат да напускат страната си, когато са се насочили към високо
призната британска магистърска диплома.

БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ И ТЕХНОЛОГИИ

Молби за кандидатстване (формуляри) за магистърска програма

V

Документи, необходими към Вашата кандидатура
Прием и изисквания за кандидатстване за магистърска степен (Магистърска степен)

БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
Съвместна
магистърска програма с University of Sheffield, UK
ИНОВАЦИИ

СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР

Х

МАГИСТЪР
БИБЛИОТЕКА

V

БиблиотекатаФОРМА
на Висшето
НА ОБУЧЕНИЕ
училище по застраховане
РЕДОВНА
Х
и финанси
е от
университетски
ЗАДОЧНА тип и
V
предлага специализирана
ДИСТАНЦИОННА
Х
научна
и учебна
литература от областта на
икономическите и
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ
обществените науки. Тя е
създадена
с откриването
РЕДОВНА
Х
на ВУЗФ през 2002 г.
2 години
ЗАДОЧНА
Основните
функции на
(1 уикенд месечно)
библиотеката са да
ДИСТАНЦИОННА
Х
осигурява
библиотечноинформационно
обслужване на учебния
процес, научните
изследванияЕЗИК
и културната
НА ПРЕПОДАВАНЕ
дейност.
БЪЛГАРСКИ

Х

АНГЛИЙСКИ

V

Библиотечноинформационни
услуги:
тел: +359 2 401 58 01;
- заемане
на книги
за дома;
е-mail:
rkovacheva@vuzf.bg;
- запазване на книга;
web site: www.vuzf.bg
- информационно запитване;
http://www.city-sheffield.bg
- писмена
тематична
библиографска справка;
- доставка
на правнотел:(+30)
2310 224 186, 275575
нормативни
документи;
е-mail: acadreg@city.academic.gr
- междубиблиотечно
заемане;
- използване на бази данни;

Шефилдският университет предлага в София тази магистърска програма, която е предназначена за
бакалаври и професионалисти, които не искат да напускат страната си, когато са се насочили към високо
призната британска магистърска диплома.
Тези програма целят да предоставят на студентите британско образование от най-високо качество, с
наложени стандарти на преподаване и дългогодишно световно признание, извоювано от Шефилдския
университет. Преминавайки през това обучение, студентите ще придобиват научни знания, както и
възможността да формират една основа за лично и професионално развитие.
Международният факултет на университета в Шефийлд, CITY College, отговаря за академичното предоставяне
на програмите, предлагани в София. Програмите се предлагат в сътрудничество с ВУЗФ, като партнираща
институция.
Бизнес иновациите са в основата на успешните компании. За да се идентифицират бизнес възможностите и
да се родят нови идеи, лидерите имат нуждата да притежават стратегически умения и мултидисциплинарни
познания.
Насочена към дипломанти от широк кръг специалности, магистърската програма по бизнес мениджмънт и
технологии предоставя иновативни, стратегически интегрирани в управлението иновации и технологии и
цели да подготви мениджърите за ролята им във всеки тип организация.

Условия за прием





Кандидатите представят своята академична квалификация на ВУЗФ.
Кандидатурите първо се разглеждат от академичния съвет на съответния факултет. Ако получи одобрение от
ВУЗФ, кандидатурата се препраща към съответния отдел на University of Sheffield, който носи последната
отговорност за одобрението на кандидатурата
Одобрените кандидати се информират чрез официално писмо от University of Sheffield, че са приети в програмата.
Ще получите писмо с предложението Ви за прием и писмо, издадено от международният офис, съдържащо
информация какво следва да направите впоследствие
Моля да обърнете внимание, че University of Sheffield стриктно контролира броят на местата във всяка програма.
Кандидатурите се разглеждат по реда на постъпването им. След запълването на квотата, не се приемат никакви
допълнителни кандидатури.

Молби за кандидатстване (формуляри) за магистърска програма
За магистърска програма
Документи, необходими към Вашата кандидатура
Документи,
необходими
Вашата кандидатура
Прием
и изисквания
за към
кандидатстване
за магистърска степен (Магистърска степен)
Прием и изисквания за кандидатстване за магистърска степен (Магистърска степен)

Дистанционната форма на обучение предлага допълнителни възможности на съвременния млад човек, чийто живот е изключително
активен и натоварен. Ако изберете този тип обучение, можете да учите пълноценно, без това да налага прекъсване на служебните ви
ангажименти. Сами разпределяте времето си за учене, при което можете да го правите от всяка точка на света. При дистанционната
форма на обучение целият процес и административно обслужване се осъществява онлайн. Това е изключително гъвкава и удобна форма
на обучение. Тя ви предоставя възможността многократно да преглеждате учебните аудио и видео интерактивни материали, като сами
определяте темпото си на подготовка.
www.eclass.bg

Гъвкавост - Избор на собствено темпо на обучение от всяко място и по всяко време.
Удобство - Дистанционното обучение с Интернет е достъпно за всеки компютър по света, свързан към Интернет. Непрекъснат достъп до
учебните аудио и видео интерактивни материали.
Иновативност - Онлайн изградени учубни курсове с учебно съдържание.
- Модул за онлайн предаване на самостоятелни работи и получаване на оценка и обратна връзка.
- Модул за решаване на онлайн тестове с непосредствено автоматично получаване на оценката.
Комуникация - Онлайн комуникация на студенти и преподаватели, специализирани форуми, синхронни чат комуникации, директна
онлайн връзка с преподавателя.
Администриране - Индивидуално изцяло онлайн административно обслужване.

Университетът предлага на студентите си съчетание от елитно и качествено образование, иновативни методи и високи технологии.

Центърът за продължаващо и професионално обучение (ЦППО) към Университета по застраховане и финанси предлага
практически насочено обучение с цел улесняване на процеса на адаптиране на мениджърите и участниците в стопанската
дейност към бързопроменящата се среда, в която те работят.
Непосредствените цели на програмите за обучение са да изградят у участниците увереност и умения за делова активност в
променлива среда, да предоставят know-how в областта на съвременната управленска теория и практика, да предлагат
практически подходи и методи за успешна предприемаческа дейност.
Центърът предоставя възможност за обучение от висококвалифицирани специалисти и експерти-преподаватели във водещи
български и чуждестранни университети и специалисти от практиката.
ЦППО към ВУЗФ притежава лиценз от НАПОО № 200112003, по 20 професии и 24 специалности.
Центърът разполага с модерно оборудвани зали в сградата на ВУЗФ – София и предлага голямо разнообразие от програми
КОНТАКТИ:
за професионално обучение с придобиване на професионална квалификация, краткосрочни курсове и семинари в сферата
на:
финансите
банковото дело
застраховането
отчетността
мениджмънта
бизнес администрацията
маркетинга
туризма
управлението на човешките ресурси
управлението на проекти

Нашият стремеж е да отговорим на най-новите тенденции в образованието, които са свързани с концепцията за учене през
целия живот. Предлаганата системата на обучение е отворена и непрекъснато се обновява и обхваща по-пълно стопанските
аспекти на развитие на икономиката в национален и международен мащаб.

УЧЕБНА БАЗА
Материалната база на ВУЗФ
е съобразена с
европейските изисквания за
качество
и ефективност
на гарантираме, че тук ще направите най-добрия
Ние,
във ВУЗФ, ви
учебния процес.

избор на кариера! Благодарение на отличните ни връзки с
бизнеса,
пътят на професионалното ви развитие ще започне в
Модерната
шестетажна
от най-престижните
компании в България.
сграда едни
на ВУЗФ
разполага с

учебни зали, оборудвани
Още докато
учите, ще развиете ценни професионални умения,
със съвременни
технически
които
единодушното мнение на нашите партньори, са
средства,
залиспоред
за заседания,
кабинети
за
висококонкурентни
на пазара на труда.
преподавателите и
служителите,
библиотека процент
и
Впечатляващият
на професионална реализация на
аула с 300
работни
места,
нашите възпитаници показва, че финансовата инвестиция, която
книжарница
кафе- родители влагате в обучението си във ВУЗФ е
вие и ивашите
сладкарница.

обезпечена от престижното образование, което ние ви
В дворапредлагаме.
на висшето
училище е изграден
Какво постигнахме до момента
параклис.

- повече от 90 % от завършилите нашия университет работят в
едни от най-престижните институции в България
- от тях над 30 % имат кариера на мениджъри и директори на
застрахователни и финансови компании или управляват собствени
фирми
По официални данни повечето от завършилите студенти
работят като:
- аналитични, финансови и застрахователни специалисти
- финансови консултанти
- одитори
- счетоводители
- мениджъри
- управители и директори на застрахователни, финансови и
счетоводни агенции и дружества

Компаниите, в които най-често се търсят
възпитаниците на ВУЗФ са:
Банка ДСК
УниКредит Булбанк
Райфайзенбанк
Обединена Българска Банка
Първа инвестиционна банка
Банка Пиреос
Централна кооперативна банка
Асет Банк
Пощенска банка
Про Кредит банк
ING България
Алианц България Холдинг
Дженерали България Холдинг
Застрахователна компания „Лев Инс”
Застрахователно дружество „Евроинс”
Застрахователно дружество „Булинс”
Българска стопанска камара
Гаранционен фонд

БИБЛИОТЕКА
Библиотеката на Висшето
училище по застраховане
и финанси е от
университетски тип и
предлага специализирана
научна и учебна
литература от областта на
икономическите и
обществените науки. Тя е
създадена с откриването
на ВУЗФ през 2002 г.
Основните функции на
библиотеката са да
осигурява библиотечноинформационно
обслужване на учебния
процес, научните
изследвания и културната
дейност.

Библиотечноинформационни
услуги:
- заемане на книги за дома;
- запазване на книга;
- информационно запитване;
- писмена тематична
библиографска справка;
- доставка на правнонормативни документи;
- междубиблиотечно
заемане;
- използване на бази данни;
- интернет достъп;
- достъп до продуктите на MS
Office – Word и Excel;
- копиране на библиотечни
документи.

КОНТАКТИ

ВУЗФ
гр.София 1618
ж.к. Овча Купел
ул."Гусла" №1
тел: +359 2 401 58 12
факс: +359 2 401 58 21
е-mail: office@vuzf.bg

