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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА 

ПАРТНЬОРСКИ ФИРМИ В МВА ПРОГРАМАТА НА ВУМ В 

СОФИЯ 

Вариант 1:    МВА програма, завършваща с ДВЕ дипломи  

 британска: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION и    

българска: МАГИСТЪР ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 Съвместната ни МВА програма с Cardiff Metropolitan University се 

провежда в София и Варна, и завършва с две дипломи – британска и 

българска. Основните й характеристики са: 

 Език на обучение: изцяло на английски език;  

 Продължителност: за британската програма – 2 учебни семестъра 

(октомври до април) + летен семестър за разработване на дипломна 

работа (май-юли). Съгласно Закона за висше образование за 

получаване и на българска МВА диплома студентите учат още един 

семестър (октомври-декември).  

 График на обучението: четвъртък: 18:30 – 21:00; петък: 18:30-21:00; 

събота – 10:00 – 15:00 ч. Този график позволява на студентите да 

работят пълноценно във фирмите/организациите си, докато се 

обучават. 

 Предмети, които се преподават: Това е пълно копие на британската 

програма на обучение, която включва както следва:  

o Есенен семестър (октомври-декември): Accounting for Decision 

Makers; Marketing; Operations management; People and 

Organizations. 

o Пролетен семестър (януари-април): Strategic Management; 

Management of Finance; Understanding the Behaviour elements 

in Marketing.    

o Летен семестър (май-юли): дипломна работа 

o Четвърти семестър за българската МВА диплома (oктомври-

декември): Лидерство и Управление на Промяната; 

Мениджмънт на иновациите; Бранд мениджмънт.  
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o Такса за обучение (възможно е да се промени в резултат на 

БРЕКЗИТ): Общо 10800 лв, в т.ч. 9300 лв за първите три 

британски семестъра (3х3100 лв) + 1800 лв за четвъртия 

семестър. 

Основните предимства на българската диплома са, че тя се признава 

безусловно при кандидатстване за работа в държавната и местната 

администрации, както и при кандидатстване за участие в проекти, 

финансирани от български, или през български, организации.  

Дипломирането от британската програма става през ноември, а от 

българската програма – през юни. 

 

 

Вариант 2:    МВА програма, завършваща с българска диплома  

  МАГИСТЪР ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

Основните й характеристики са: 

 Език на обучение: на български език или на английски език (в 

зависимост от предпочитанията на студента);  

 Продължителност: четири семестъра, които съответстват изцяло на 

британската програма. Идеята е студентите да получат същите обем 

и качество на образованието, както тези в съвместната ни програма.  

 График на обучението: четвъртък: 18:30 – 21:00; петък: 18:30-21:00; 

събота – 10:00 – 15:00 ч. Този график позволява на студентите да 

работят пълноценно във фирмите/организациите си, докато се 

обучават. 

 Предмети, които се преподават: Това е пълно копие на британската 

(Харвардски модел) програма на обучение, която включва както 

следва:  

o Есенен семестър (октомври-декември): Счетвоводство за 

мениджъри, Маркетинг, Управление на операциите, УЧР. 

o Пролетен семестър (януари-април): Стратегически 

мениджмънт, Финансов мениджмънт, Потребителско 

поведение. 

o Трети семестър: (oктомври-декември): Лидерство и 

Управление на Промяната; Мениджмънт на иновациите; 

Бранд мениджмънт. 



            

o Четвърти семестър: дипломна работа    

o Такса за обучение (възможно е да се промени в резултат на 

БРЕКЗИТ): Общо 7200 лв, (4х1800 лв). 

Основните предимства на българската диплома са, че тя се признава 

безусловно при кандидатстване за работа в държавната и местната 

администрации, както и при кандидатстване за участие в проекти, 

финансирани от български, или през български, организации. Успешно 

дипломиралите се получават и Европейско дипломно приложение. 

  

 


