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Специалност:
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

В отговор на потребностите на
пазара
катедра
„Индустриален
бизнес и предприемачество” (ИБП) е
създадена през 2008 година, като
приемник на катедра „Икономика и
управление”, основана през 1953
година.

Обучението по специалността
се извършва от едни от найквалифицираните специалисти в
областта
на
икономиката
и
управлението в региона и с прякото
участие
на
представители
на
бизнеса.

Още
със
създаването
участниците в катедра ИБП под
ръководството
на
нейния
ръководител
проф.
д.ик.н.
Б.
Хаджиев
с
помощта
на
преподавателите от УНСС - проф. д-р
Йор. Владимирова, доц. д-р Г. Попов
и доц. д-р П. Димитрова от ИИИ при
БАН
подготвиха
и
осигуриха
акредитацията на професионално
направление „Общо инженерство” и
професионално
направление
„Икономика”.

Завършилите ОКС „магистър“
са високо квалифицирани кадри със
задълбочена научно-теоретична и
практическа подготовка в областта на
управлението,
маркетинга,
комплексния
реинженеринг,
финансите
и
икономиката.
Обучението
формира
широка
профилност
по
индустриален
инженеринг, управление на фирмите
в
индустриалния
бизнес,
промишления
маркетинг,
разработването на бизнес стратегии
на фирмено и браншово равнище и
др. Паралелно с усвояването на
знания в посочените области за
разработване
на
управленски
концепции, оперативни методи и
други студентите ще придобият
умения за научно-изследователска и
приложна дейност в редица

Успешно завършилите обучението
по
специалност
„Индустриален
мениджмънт“ от професионално
направление „Общо инженерство”
придобиват
квалификация
„инженер-мениджър”.

съвременни
направления
на
управленската теория, съобразени с
актуалните промени в страната и
европейската интеграция. Това е
основание за адаптация в кратки
срокове от страна на завършилите
ОКС “Магистър” да се включат в
организацията и управлението на
предприятията. Магистрите ще могат
да формулират решения за настоящи
и
прогнозни
мениджърски
проблеми, да планират, ръководят и
координират
дейността
на
предприятия, да участват в различни
етажи на управленската йерархия, да
работят в екип и отговарят за
постигане на положителни резултати.
Продължителността
на
обучението е една година за
завършилите
образователноквалификационна
степен
“Бакалавър”
в
професионално
направление 5.13 Общо инженерство
и две години за студентите,
завършили специалности от други
професионални направления. При
задочната форма на обучение
сроковете са същите.

