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 Квалификационната характеристика на бакалавъра по икономика, придобил 
висше образование в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 
както и учебният план, осигуряващ неговата подготовка, са съобразени с Наредбата за 
държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за ОКС 
„бакалавър”, „магистър” и „специалист” – ПМС № 162/23.07.2002 г. и с Националния 
класификатор за професиите – МТСП, 2011 г. 

 
І. ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА 
 
Обучението по специалността “Икономика” в Образователно – 

кварификационна степен “бакалавър” има за цел да подготви висококвалифицирани 
специалисти с широки знания в областта на икономиката на стопанството и фирмата, 
близките до нея интердисциплинарни области както и нови компетенции, улесняващи 
тяхната професионална реализация и конкурентноспособност за практическа  
реализация. 

Основните сфери на подготовката са фундаментална, осигуряваща базови 
знания и компетентности по основните икономически дисциплини избирателна, даваща 
възможност за получаване на допълнителни знания и умения в различни области, 
свързани с икономиката и в съответствие с интересите на студентите. 
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Това определя насочеността на обучението на студентите в ОКС „бакалавър” към 

следните задачи: 
♦ Цялостна фундаментална, общотеоретична и общопрофесионална подготовка, 

която осигурява интегративни и интердисциплинарни знания в сферата на 
икономиката; 

♦ Професионални умения и компетенции, съответстващи на изискванията на 
съвременната образователна система; 

♦ Създаване на образователна среда, както за опознаване на професионалните 
реалности и предизвикателства, така и за овладяване на методи и техники за 
самостоятелна подготовка, осигуряващи учебна самостоятелност на младия 
специалист; 

♦ Подготовка за изпълнение на професионалните си задължения в съвременното 
информационно общество, чрез добиване на компютърна и информационна 
грамотност; 

♦ Адекватен личен опит, съответстващ максимално на бъдещата професионална 
дейност като икономист; 
 Така в квалификационната характеристика на специалиста „бакалавър” на 
преден план се извеждат следните акценти: 

♦ Високи изисквания относно подготовката на специалиста, чиято същност е 
добиване на научна теоретична и практическа компетентност в сферата на 
икономиката, за да осигури висок професионализъм на завършилите специалността и 
възможност за отговор на постоянно усъвършенстващата се образователна система; 

♦ Изграждане на професионално-личностни качества, способности и стремеж 
към непрекъснато самоусъвършенстване, самообразование и саморегулация, т.е. 
качества и способности, благодарение на които специалистът ще осъществява 
непрекъснато качествени изменения в сферата на собствената си професионална 
дейност; 

♦ Съвременни критерии за качеството на висшето образование, като от 
студентите – бъдещи икономисти – се изисква умение за търсене и анализиране на 
научна информация, както и добиване на образователна, комуникативна и 
организационна компетентност. 

 
 
 ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ – компетенции на завършилите 

студенти в ОКС „Бакалавър” 
 

1. Област и обхват на знанията 
Като се имат предвид новите тенденции в развитието на икономическите 

системи, завършилите ОКС “Бакалавър” по специалност “Икономика” трябва да 
притежават задълбочени знания в следните области: 

• основните закономерности, принципи и методи на пазарната 
икономика на макро – и микро равнище; 

• основите на управлението; 
• основите на правото и правовата организация на бизнеса; 
• основите на счетоводството и счетоводството на предприятието; 
• финансовите и инвестиционните аспекти в дейността на бизнеса; 
• маркегинговите дейности на фирмата; 
• съвременните проблеми на управлението, стимулирането и 

мотивирането на персонала. 
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2. Област и обхват на уменията 
 
Обучението в бакалавърската програма създава професионални умения за 

финансово икономическа, маркетингова и социална диагностика, за решаване на 
икономически проблеми, за вземане на управленски решения, за стратегически подход 
към различните области на стопанската дейност, за управление на проекти. Създават се 
и съпътстващи комуникативни умения, делови умения, умения за управление бюджета 
на времето, управление на конфликтите и стреса на работното място. 

 
3. Компетентности 
 
3.1. Лични компетентности:  
 
Обучаваните в ОКС “бакалавър”, специалност “Икономика” придобиват 

компетенции, свързани с: 
 
♦ Поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на икономиката 

на знанието; 
♦ Изграждане на умение за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване; 
♦ Създаване на умения за поддържане на професионални взаимоотношения 

(студент – преподавател, студент – студент), изградени на основа на общи интереси за 
работа в екип; 

♦ Формиране на професионална мотивираност и отношение към бъдещата 
професия; 

♦ Развиване на аналитично, конструктивно мислене и критична наблюдателност, 
изявена в бързо ориентиране, констатиране и оценяване или отхвърляне, неприемане на 
готови образци като „единствен модел и истина”; 

♦ Формиране на култура на общуване и спазване на общочовешките ценности и 
етични норми. 

 
3.2. Професионални компетентности: 
 
След завършване на бакалавърската програма студентите трябва да притежават 

следните компетенции като специалисти по икономика: 
• осъществяват интегрално прилагане на придобитите знания;  
• използват съвременни методи за управление на пазарните процеси; 
• използват технико-инструментални и административно-делови умения; 
• използват ефективно ресурси и ранжират приоритети; 
• работят ефективно по маркетингови анализи, диагностика и реклама;  
• анализират микро и макро маркетинговата среда, регионална специфика – 

демографски особености, социални общности и рискови групи, потребности от 
разнообразни услуги;  

• усъвършенстват организацията на собствената си дейност и развиват 
потребност за непрекъснато обучение и усъвършенстване на професионалната 
квалификация през целия живот;  

• задълбочени финансово – икономически анализи; 
• оценка на ефективността на различни варианти проекти; 
• счетоводно отчитане дейността на фирмата; 
• маркетингови проучвания, връзки с обществеността и реклама; 
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• разработване и провеждане на ценова и пласментна политика на фирмата; 
• умения за започване на бизнес; 
• умения за анализ на пазарни тенденции; 
• закупуване на стоки от името на организации; 
• извършване на научно-изследователска работа в областта на икономиката. 
 
3.3. Инструментални компетентности: 
Завършилите бакалавърската програма са обучени да прилагат в пряката си 

работа мултипрофесионален подход. Владеят и прилагат инструментариума на 
различните икономически дисциплини. 

 
3.4. Технологични компетентности: 
 
Завършилите специалност  Икономика ОКС „бакалавър“ са в състояние да 

усъвършенстват собствената си дейност и условия на труд, да разширяват 
възможностите си за обучение и да прилагат комплексно в различни комбинации 
широк спектър от своите професионални познания. Владеят основните компютърни 
технологии. 

 
ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Завършилите специалността “Икономика”, ОКС “Бакалавър” имат възможност 

да упражняват професии, съобразно придобитото образование. Те ще могат да се 
реализират в държавни институции и частни предприятия като: 

 
•  икономисти и икономист – осигурители; 
• счетоводители; 
• организатори на заплащането на труда; 
• икономисти по труда; 
• маркетолози; 
• плановици; 
• стопански ръководители; 
• данъчни инспектори; 
• търговски агент или представител; 
• дистрибутор; 
• специалист продажби; 
• рекламен агент; 
• изкупчик/ търговия на едро и дребно/; 
• агент снабдяване; 
• ценовикорганизатор по труда; 
• специалист логистика, качество, контрол разходи, комуникация или 

по управление на човешките ресурси; 
• организатор стопански дейности, продажби и реклама или по труда. 

 В сферата на икономическата наука и висшето образование след завършване на 
ОКС “Магистър” и на образователната и научна степен “Доктор” или след успешно 
положен конкурсен изпит. 
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ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС „БАКАЛАВЪР” ПО 
СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА” 

 
Бакалавърската степен се придобива след четири годишен курс (8 семестъра и 240 

кредита) в редовна форма на обучение, съгласно приложения Учебен план. 
ДИПЛОМИРАНЕ: осъществява се в два варианта: 
Първи вариант:  Писмен държавен изпит по икономика;  
Втори вариант:  Защита на дипломна работа (за студенти със среден успех  
не по-нисък от мн. добър 4,50). 
 
V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
Паралелно с основното обучение, съществуват следните възможности за 

допълнителна квалификация: 
1. Получаване на друго (второ) висше образование. 
2. Получаване на учителска правоспособност при условие, че са положени 

изпити от педагогически модул. По желание и при допълнително учебно натоварване 
студентите могат да придобият и професионална квалификация “Учител по икономика” 
чрез изучаването на блок педагогически дисциплини с общ хорариум 375 часа. 
Придобиването на тази професионална квалификация се осъществява едновременно с 
придобиването на образователно – квалификационната степен “бакалавър”. 


