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Професионална квалификация: Икономист
Форми на обучение: Редовно и Задочно
Анотация
След членството на страната в ЕС търсенето на специалисти в областта на развитието на селските райони
непрекъснато нараства. Целта на предлаганата магистърска програма е да подготви специалисти
способни успешно да работят в новата институционална среда, в която се развиват аграрния отрасъл и
селските райони на страната. След завършването на магистърската програма студентите ще са способни
успешно да интегрират икономическата жизненост и конкурентни способности на земеделските системи
с тяхната екологична адаптивност и социална приемливост. Важен фактор за това ще са знанията и
уменията които те ще получат в областта на анализа състоянието на земеделските системи и селските
райони, планирането на техните стратегически цели, осигуряването на ресурсите, ангажирането на
обществения интерес и проектирането на конкретните мерки за постигането на устойчивото им развитие.
Студентите завършили магистърската програма ще притежават необходимите знания за успешна
реализация, както в държавния и обществен, така и в частния сектор.

Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование
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професионален
бакалавър

Основни дисциплини
Актуални проблеми на земеделието и селските райони
Икономика на публичния сектор
Интеграция и институции на Европейския съюз
Регионално планиране
Управление на качеството
Европейски фондове и програми
Стратегии за развитие на земеделието и селските райони
Разработка и управление на проекти на Европейския съюз
Методика на научното изследване
Аграрна икономика
Аграрна политика
Аграрен мениджмънт
Развитие на селските райони
Икономика на Европейския съюз
Ресурсна икономика
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Избираеми дисциплини
Икономика на околната среда
Търговия с аграрни продукти
Оценка и отчет на земите
Кооперативно развитие на земеделието и селските райони
Световно аграрно развитие
Регионална икономика
Публична администрация
Устойчиво аграрно развитие
Аграрен туризъм
Икономика на фамилното стопанство
* - избираема за ОКС професионален бакалавър

** - основна за ОКС професионален бакалавър
Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза
Възмжности за реалиция:
Успешна реализация както в държавния, така и в частни сектор като:

ръководители и органицатори в различни звена на централнто, региналното, областното и
общинско управление
- държавни служители на централно, регионално, областно и общинско равнище в сферата на
земеделието, екологията и развитието на селските райони
- експерти и консултанти в различни държавни органи на централно, регионално, областно и
общинско равнище
- експерти, специалисти и координатори в различни европейски програми
- управители на офиси, специалисти и проектанти на български и чуждестранни фирми,
фондации и фондове в областта на земеделието, екологията, социалната сфера и развитието
на селските райони
- самостоятелни изпълнители и подизпълнители на проекти и отделни части от тях в сферата
на земеделието, екологията и развитието на селските райони
Водеща катедра: „Икономика”, тел.: 032/654 439
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