Магистърски курс „Агробизнес”
Професионална квалификация: Агроном
Форми на обучение: Редовно и Задочно
Анотация
Магистърският курс Агробизнес има за цел на базата на получената широкопрофилна и интердисциплинарна
подготовка в бакалавърския курс да обедини и да разшири теоретичната и практическата подготовка,
необходима за мениджъра, който ще ръководи аграрното производство.
Наред с това обучаващите се ще придобият нови знания, които са в тясна връзка не само с производството, но и
с реализацията на селскостопанската продукция, с нейното окачествяване, ценообразуване и реализация. Ще
получат познания по подготовката и управлението на национални и европейски проекти, по бизнес
комуникации, борса и др. и всичко това от ъгъла на икономическата оценка, което ще даде една пълнота и
завършен вид на ръководителя, който ще може да ръководи пълноценен агробизнес.
На базата на тези задълбочени познания завършилите магистърския курс по агробизнес ще могат бързо да се
адаптират в пазарната обстановка и да вземат правилни решения.

Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование
ОКС бакалавър
СПН/ДПН/
ДПН/ДОВО
COBO

Дисциплини

ОКС професионален
бакалавър

Основни дисциплини
Биологични основи на растителното производство
Приложна генетика,селекция и биометрия на растенията
Биологични основи на продуктивността и качеството на полските,
зеленчуковите и трайните култури – биохимия, физиология, генетика
и агрометеорология
Агробиологични основи на продуктивността и качеството на полски,
зеленчукови и трайни култури – почвознание, агрохимия и земеделие
Механизирани технологии в селскостопанското производство
Селекция и семепроизводство на полските, зеленчуковите и трайните
култури
Микро- и макроикономика
Мениджмънт на агробизнес организациите
Растениевъдство
Зеленчукови култури
Трайни насаждения
Растителна защита
Животновъдство
Счетоводство и контрол
Маркетинг на селскостопанското производство
Основи на аграрното право
Основи но търговското право
Банки и банкови операции
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Избираеми дисциплини
Приложна физиология
Гъбарстово
Билкарство
Експериментален дизайн
Специални отрасли
Възстановяване на увредени почви
Бизнес и счетоводни информационни системи
Пазарни проучвания
Развитие на селските райони
Европейска аграрна политика
Управление на аграрни проекти
Бизнес комуникации
Европейско законодателство
Борси
Икономическа оценка и цени на земеделските земи








Фирмен мениджмънт
Цветарство







* - избираема за ОКС бакалавър от ДОВО
Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза
Възможности за реализация:
- ръководители на еднолична или фамилна производствена ферма.
- ръководители на земеделски производства от голям мащаб.
- специалисти и експерти в държавни и частни предприятия в областта на аграрното производство.
- ръководители в средната и висшата държавна администрация
- научни ръботници в областта на аграрното производство
Водеща катедра: „Животновъдни науки”, тел.: 032/654 338

