СПЕЦИАЛНОСТ
“ИКОНОМИКА НА
ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ”
В специалността “Икономика на туристическата индустрия” ОКС “магистър”
се подготвят високо квалифицирани кадри със
задълбочена научно-теоретична и практическа
икономическа и управленска подготовка, способни да реализират специализираните си знания на различни равнища в туристическата
индустрия. Придобилите ОКС магистър, заедно с усвояването на специализирани и широко професионални знания в областта на икономиката и управлението на туризма, могат да
извършват и научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на икономическата наука, съобразени с
актуалните промени и с добрите туристически и индустриални практики в развитите
страни.
Дипломираният магистър по икономика
на туристическата индустрия умее:
- да анализира световната икономическата конюнктура свързана с туристическата индустрия и на тази база да създава, усъвършенства и развива туристически дейности, продукти и услуги;
- да повишава потребителската стойност
на туристическите предприятия и на туристическата индустрия като цяло;
-да взема управленчески решения, свързани с визията, мисията, целите, задачите, механизмите и инструментите на предприятия от
индустрията;
-да адаптира дейността на туристическите процеси съобразно силите на конкуренция-

та, дивергенцията и конвергенцията;
-да създава нови пазарни категории в областта на индустрията;
- да прилага икономическите показатели
за анализ и оценка на съществуващата и бъдещата ситуация на бизнес организацията;
-да ръководи организацията и управлението на туристическите процеси и предприятия.
- да ценообразува туристическите процеси, продукти и услуги.
Продължителността на обучението за
ОКС “магистър” - редовна, задочна или
дистанционна форма е една година (1), за
завършилите ОКС “бакалавър” или „магистър” по икономика или мениджмънт (в
т.ч. специалностите индустриален мениджмънт, мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, икономика на туристическата индустрия, корпоративен бизнес и
предприемачество, икономика на хранителната индустрия). Обучението на “магистри”
в специалността “Икономика на туристическата индустрия” на завършили ОКС
бакалавър или магистър от други специалности е две години.
Магистрите имат право да продължат
образованието си в образователна и научна
степен “доктор”. Завършилите магистри получават квалификацията “икономист”.
Магистърът е подготвен да бъде ръководител на икономически и управленчески процеси в туристическата индустрия и туристическите предприятия. Той може да създава и
управлява туристически предприятия и туристически дейности, да изпълнява ръководни
функции в туристическата индустрия, в предприятия и организации свързани с икономика и

управление на туристическата дейност. Комплексната подготовка дава възможност за успешна реализация на всяко едно ниво в икономическия сектор на съответния отрасъл като
високо квалифицирани ръководни кадри. Специалността се администрира от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.
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