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Обучение 

Катедра „Икономика на хранителната 
индустрия“ (ИХИ) е естествен 
приемственик на катедра „Икономика и 
управление“, учредена със самото 
създаване на УХТ (ВИХВП) през 1953 г., 
и има дългогодишно развитие, традиции 
и постижения. 

Катедрата успешно обучава и 
дипломира студенти в следните 
специалности: 

 „Икономика на хранителната 
индустрия“ - ОКС „Бакалавър“; 

 „Икономика на хранителната 
индустрия“ -  ОКС „Магистър“; 

 „Бизнес информационни 
технологии“ - ОКС „Магистър“ - 
обучава студенти съвместно с катедра 
„Информатика  и статистика“.   

Катедрата има съвременен европейски 
облик. Привлечени са млади 
преподаватели с модерни иновативни 
виждания и участващи активно в 
национални и международни 
изследователски проекти.  

Учебните планове и програми са 
изцяло актуализирани съобразно най-
нови гъвкави модели и европейски 
практики за икономическа ефективност и 
конкурентоспособност. 

 

 

Професия 

Завършилите студенти от специалност 
„Икономика на хранителната 
индустрия” придобиват знания и 
квалификация, които им дават 
възможност за успешна реализация както 
на българския, така и на европейските 
трудови пазари. 

Студентите икономисти могат 
успешно да се реализират в предприятия 
от хранителната и свързани индустрии, 
финансови и търговски дружества. 

 

 



Какво предлагаме? 

 Катедрата разполага с необходимите 
учебни и научни зали със съвременно 
оборудване.  

 Осигурена е интердисциплинарност 
на получените знания от 
преподаватели от Стопански, 
Технологичен и Технически 
факултети при УХТ – Пловдив. 

 Учебните планове и програми на 
специалността са съобразени със 
съвременните европейски стандарти, с 
изискванията на работодателите, както 
и с мнението на реализирали се 
завършили студенти. 

 Обърнато е специално внимание на 
практическата насоченост на 
обучението, като се отделя време за 
посещения на предприятия и работа 
по реално зададени казуси и ситуации. 

 Предоставена е възможност за 
продължаване на обучението в ОКС 
„Магистър” по „Икономика на 
хранителната индустрия“, както и в 
ОКС „Магистър” по „Бизнес 
информационни технологии“.  

 Възможност за задочна и 
дистанционна форма на обучение, 
подходящи за работещи и незаети, 
които желаят да повишат 
квалификацията си или да се 
преквалифицират.  

Реализация и кариерни 

перспективи 

Нашите студенти  могат да се 
реализират във фирми и производствени 
предпрития от хранителната и свързани 
индустрии. Те успешно намират работа в 
различни сфери на дейности като 
счетоводство, финанси и контрол, 
вътрешна и международна търговия, 
човешки ресурси, логистика, планиране, 
цени, маркетинг и реклама. 

Новоизградената алумни мрежа  
включва реализирали се наши студенти, 
които активно споделят своя опит и 
контакти. Те са добрият пример за 
успешно изградена кариера за студентите 
от специалност „Икономика на 
хранителената индустрия“. 
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