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Магистърската програма „Управление на международни проекти" подготвя кадри за 

успешно развитие и управление на международни проекти в различен контекст. Учебното 

съдържание е напълно съвместимо с това на водещите университети, работещи в това 

направление. Базирано е на международни стандарти за знания и умения в сферата на 

проектното управление и в частност, на изискванията на „Институт за управление на 

проекти“ (Project Management Institute - PMBOK®). Програмата е разработена съвместно от 

академичния състав на катедра „Стратегическо планиране“ и катедра „Международни 

икономически отношения“ при СА ‚Д. А. Ценов“, като част от преподавателския екип членува 

в Българска агенция по управление на проекти (БАУП). 

Програмата е базирана на системен подход за развитие и управление на 

международни проекти и подготвя висококвалифицирани експерти, специалисти и 

консултанти с професионални, научни и социални умения в управлението на международни 

проекти в различни сектори. 

Курсът създава и развива умения и компетенции в сферата на: основите на 

международната икономика и  международните финанси, международния бизнес и 

търговски отношения; проектното управление, международното управление на човешки 

ресурси и проекти екипи; софтуерът за управление на проекти; бизнес преговорите, 

международните стандарти за управление на проекти; одитът на проектната дейност, 

управление на риска, градско развитие и развитието на иновационните проекти. 

Обучаемите по магистърска програма "Управление на международни проекти": 

развиват богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими 

за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения в областта 

на управлението на международни проекти. Завършилите курсът на обучение могат да 

диагностицират проблеми, свързани с проектното управление в международен контекст и да 

предлагат, адекватни за съвременната среда, решения за тях. 

 

Професионална реализация: Тъй като търсенето на ръководителите на проекти е 

силно изразено в редица сектори, завършилите магистърската програма „Управление на 



международни проекти“ могат да се реализират на редица позиции в международни 

организации, като: 

 ръководител на проекти; 

 анализатор проектно управление; 

 координатор качество на проектното управление; 

 мениджър индустриално производство; 

 мениджър продажби; 

 анализатор бизнес планиране; 

 мениджър административни услуги. 

 

Изучавани дисциплини в магистърската програма  

По време на обучението в МП „Управление на международни проекти“ в рамките на 

четири семестъра се изучават седемнадесет дисциплини, разпределени в четири 

семестъра. Курсовете, които се предлагат са: „Икономикс“, „Въведение във финансите“, 

„Международна икономика“, „Международно управление на човешките ресурси“, „Основи на 

проектното управление“, „Бизнес преговори и комуникация“, „Международни бизнес 

операции“, „Процеси в проектното управление“, „Софтуер за управление на проекти“, 

„Проектни екипи“, „Управление на програми и проекти“, „Оперативно управление на 

проекти“, „Международни стандарти за управление на проекти“, “Управление на риска в 

проект“, „Одит на проекти“, „Трейнинг по управление на проекти“, „Градско развитие“, 

„Иновативни проекти“. 

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

В първи семестър, първи модул се изучават дисциплините „Икономикс“ и 

„Въведение във финансите 

 

“Икономикс“ - Дисциплината "Икономикс" има за цел да даде основите на 

икономическите знания за всички, които се интересуват от икономическата теория и се 

състои от два раздела - Микроикономика и Макроикономика. Микроикономиката изучава 

поведението на икономическите субекти (домакинства, фирми, общини, банки и др.) 

свързано с минимизирането на разходите и максимизирането на ползите (доходите) въз 

основа на избор между различни алтернативи. Макроикономиката изучава поведението на 



националната икономика, промените в агрегатните величини, изразяващи нейното 

изменение, както и взаимодействието между съставящите я сектори. 

„Въведениe във финансите“ - Учебната дисциплина "Въведение във финансите" 

(общ курс "Финанси") има за цел да даде основните насоки на финансовото мислене на 

бъдещите специалисти - икономисти и администратори. Програмата е ориентирана към 

придобиване на знания и умения за специалисти-икономисти в областта на парите, 

международните финанси, кредита, данъците, бюджета, корпоративните финанси, 

инвестициите и персоналните финанси от позицията на основните икономически агенти - 

държава, фирми и население. Курсът се осигурява от катедра "Финанси и кредит" и 

допълнително включва разработка на поливариантен казус с приложно развитие на 

компетенции за бизнес планиране, управление на парични потоци, усвояване и обслужване 

на кредит, инвестиционни решения, начисляване на трудови възнаграждения, фискални 

плащания и годишно балансово приключване. 

Втори модул: Във втори модул  на първи семестър се изучават „Международна 

икономика“ „Основи на проектното управление“, „Международно управление на човешките 

ресурси“. 

„Международна икономика" Учебната дисциплина "Международна икономика" дава 

знания за  основните понятия, явления и закони в съвременното световно стопанство, които 

са необходими на икономистите при тяхната практическа дейност. Акцентира се предимно 

на теоретическите знания и аналитичните умения, които трябва да получат студентите при 

изучаването на тази дисциплина. Използват се примери както от практиката на нашата 

страна, така и от международната практика. 

„Международно управление на човешките ресурси“ Последното десетилетие на 

XX и началото на XXI век императивно наложиха търсенето и отразяването на 

международното измерение на фирмените дейности, респ., на управлението на човешките 

ресурси. Основната цел на настоящия курс е да представи идеи, методика и технологии, 

които са полезни за студентите, изучаващи "Международно управление на човешките 

ресурси". Обучаваните имат възможност да овладеят теоретични знания и придобият 

практически умения за същността на международното управление на човешките ресурси, за 

причините, стоящи в основата на неговата поява и развитие, за различията между 

вътрешния и международния мениджмънт на персонала, както и особеностите, свързани с 

процесите на планиране, подбор, мотивиране, заплащане на труда и на обучение на 

персонала. 

„Основи на проектното управление“. Учебната дисциплина има за цел да запознае 

студентите с инструментариума на проектния мениджмънт и начините, по който той добавя 

стойност към организациите, които го прилагат. Съобразена е със сертификационните 

програми на Института по управление на проекти (САЩ), както и с достиженията на водещи 



университети в ЕС. Теоретичният материал е подкрепен с множество практико-приложни 

казуси. 

Особен акцент се поставя върху развитието на стратегическо мислене у студентите и 

насочването им към решаване на ключови проблеми на развитието – социално неравенство, 

екологични проблеми, икономическо развитие и др. 

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  

Във втори семестър на МП „Управление на международни проекти“ се изучават 

следните дисциплини – „Бизнес преговори и комуникация“, „Международни бизнес 

операции“, „Процеси в проектното управление“, „Софтуер за управление на проекти“, 

„Проектни екипи“,  

Първи модул: В първи модул се включват дисциплините „Международни бизнес 

операции“, „Процеси в проектното управление“. 

„Бизнес преговори и комуникация“. Целта на курса по "Бизнес преговори и 

комуникация" е да развие уменията на студентите в сферата на комуникациите и успешното 

водене на търговски преговори. Курсът комбинира теоретични познания, практически 

симулации, дискусии с цел усвояване на ефективните подходи за осъществяване на 

успешен бизнес. Курсът предоставя компетенции, свързани с междукултурните 

комуникационни столове в сферата на вербалната и невербалната комуникация. 

„Международни бизнес операции“. Целта на курса е предостави на обучаемите 

знания за международната околна  среда и отделните и компоненти, оценката на страните, 

методите за навлизане на даден пазар и страна, различните видове международни 

операции като експорт, импорт, реекспорт, операции на компенсационен принцип, лизингови 

и тръжни операции. 

Втори модул: Във втори модул  на втори семестър се изучават „Процеси в 

проектното управление“, „Софтуер за управление на проекти“, „Проектни екипи“. 

 „Процеси в проектното управление“. Целта на дисциплината е да представи 

управлението на проекти като съвкупност от процеси, които следва да бъдат ясно 

дефинирани, мониторирани и контролирани. Дисциплината дава възможност на обучаемите 

да се запознаят с основните процеси, протичащи в една проектно ориентирана организация, 

както и да придобият умения за тяхното управление. 

Учебният курс е построен съгласно съвременните достижения на водещи 

университети в тази област и включва освен теоретични основи и практически насоки, 

базирани на специализиран софтуер, както и много казуси и примери от практиката 



 „Софтуер за управление на проекти" Целта на този курс е да осигури основни 

знания и умения по отношение използването на софтуерни инструменти в управлението на 

проекти. Софтуерните решения в проектното управление подпомагат ефективното 

планиране, времево разпределение и контрол на проекти от различни сфери и мащаби. 

Студентите ще се научат как да се разпределят ресурсите и да измерват напредъка по 

проекта, да създават и използват Гантови диаграми, да сравняват планиран бюджет с 

действителните стойности, както и да извършват цялостно наблюдение на множество 

проекти. 

 „Проектни екипи“. В съвременната икономика успехът на организацията зависи в 

много голяма степен от работата и начина на представяне на хората, които са ангажирани в 

нея. Ето защо на преден план излезе въпросът как да бъде организирана работата, за да се 

извлече максималното от тях. Целта на курса е да предостави систематизирано знание за 

същността и спецификата на проектните екипи, тяхното изграждане и управление, както и 

да развие практически умения свързани с екипната работа. 

 

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР  

В трети семестър на МП „Управление на програми и проекти“ се изучават 

дисциплините: „Управление на програми и проекти“, „Оперативно управление на проекти“, 

„Международни стандарти за управление на проекти“, “Управление на риска в проект“, „Одит 

на проекти“ 

Първи модул: В първи модул се включват дисциплините „Управление на програми и 

проекти“ и „Оперативно управление на проекти“ 

 „Управление на програми и проекти“. Учебната дисциплина има за цел да 

надгради знанията на студентите, придобити по проектно управление, както на 

корпоративно ниво, така и в публичния сектор. Управлението на програми е както 

специфично – със своята терминология и начин на организация, така и универсално – 

поради факта, че може да се прилага еднакво успешно в много сектори. То е инструмент, 

който може да подпомогне фирмите и организациите, особено когато имат голям набор от 

проектни идеи, близки по своя характер, обединени в обща програма за тяхната реализация. 

 „Оперативно управление на проекти“. Целта на курса е изграждане на знания и 

развиване на умения у студентите за управление на проекти, в съответствие със 

съвременните възгледи, принципи и практики по организационно управление на 

изпълнението, наблюдението и отчитането на проекта и свързаните с тези етапи процеси по 

управление на времето, разходите, човешките ресурси, риска и др. 

Втори модул: Във втори модул  на трети семестър се изучават „Международни 

стандарти за управление на проекти“, “Управление на риска в проект“, „Одит на проекти“ 



„Международни стандарти за управление на проекти“. Целта на дисциплината е 

да представи наложилите се в световен мащаб стандарти за управление на проекти. 

Дисциплината дава възможност на обучаемите да се запознаят с основните 

стандартизирани методологии за проектно управление, както и да придобият умения за 

тяхното използване. 

„Управление на риска в проект“ Целта на дисциплината е бъдещите специалисти 

по проектен мениджмънт да получат знания в областта на управлението на рисковете, 

съпътстващи проектното управление и чрез решаването на практически казуси от 

практиката да придобият умения за дефиниране на рискове, оценяване на рискове и 

предприемане на противорискови мерки. 

„Одит на проекти“. Основна цел на курса е да даде на научно-практическо ниво 

знания на студентите за организацията, методологията и функционирането на одита на 

проекти, финансирани както със средства на Европейския съюз, така и с бюджетни 

средства. Като цяло в курса е потърсен баланса между теория и практика в организацията и 

функционирането на външния и вътрешния одит. 

Дисциплината включва въпроси, свързани с принципите и подходите при 

изграждането на структурата, функционирането и технологията за осъществяване на 

външния и вътрешния одит, както и възможните проблеми при неговото управление. 

 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР  

В четвърти семестър на МП „Управление на международни проекти“ се изучават: 

„Трейнинг по управление на проекти“, „Градско развитие“, „Иновативни проекти“, провежда 

се и магистърски семинар по „Управление на международни проекти“, както и разработка и 

защита на дипломна работа. 

Първи модул: В първи модул се включват дисциплините „Трейнинг по управление 

на проекти“, „Градско развитие“, „Иновативни проекти“ и провеждането на магистърски 

семинар по „Управление на международни проекти“. 

„Трейнинг по управление на проекти“. Целта на курса е да предостави възможност 

на студентите практически да разработят проект чрез използване на знанията и уменията, 

придобити  в предходните дисциплини, които предоставят теоретичните знания за 

разработване и управление на проект. Курсът фокусира върху основните стъпки и етапи при 

разработване на проекти. 

„Магистърски семинар по „Управление на международни проекти“ Целта на 

магистърския семинар е да се въведат обучаваните в методиката на разработване на 

дипломна работа: дефиниране на тезата, целите и задачите на изследването, 



оформлението на дипломните работи, правилата за цитиране и информационното 

осигуряване. По време на курса те ще придобият знания за методите на научно изследване, 

за набиране на данни, за обработка и анализ на информацията. 

Избираем блок (избира се една от дисциплините): 

„Градско развитие“ Курсът има за цел да формира знания и умения у 

студентите, свързани с основните понятия и същността на градското развитие, с 

факторите при планирането и развитието на града, с нормативната регламентация на 

процесите по градско развитие, принципите за устойчиво градско развитие, както и 

със съществуващите урбанистични политики и програми. Дисциплината има 

избираем характер и формира умения за интегрирано пространствено, градско, 

икономическо и демографско планиране. 

„Иновационни проекти“. Курсът на обучение има за цел да създаде 

компетенции у студентите, свързани с разработване и изпълнение иновационни 

проекти и с планиране на мерки за тяхното реализиране. Учебният материал 

отразява изискванията на системния и комплексния подход при предоставяне и 

усвояване на знанията и представя приложението на актуалните методи и техники на 

плановия и проектен инструментариум в областта на иновационния мениджмънт. 

Втори модул 

Разработване и защита на дипломна работа. 

 


