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МВБУ - модерният
бизнес университет
Международно висше бизнес училище е частен
университет. Основната цел на екипа на МВБУ е
да предостави на студентите не само солидни
теоретични знания, но и професионално
ориентирано образование, тясно свързано с
практическата подготовка за успешна реализация.
МВБУ има ясно предимство пред другите
традиционни висши училища, защото работим с
изключително гъвкави технологии и методи на
преподаване.
В нашия университет това означава:
а
 кцент върху иновациите и
предприемачеството в бизнеса;
 реативни бизнес решения, базирани върху
к
социалната психология, етика и отговорност;
 изнес образование с експерти и практици от
б
успешни компании;
 ъвременни дигитални технологии в
с
обучението;
 одерна и неформална комуникация в
м
общността;
съвременна обучителна среда;
 рактикуване на дистанционна форма на
п
обучение през последните 10 години;

В каква форма
на обучение?
Факти и цифри

Задочна форма

29 години история

Тя е обогатена с елементи на дистанционното
обучение и включва балансиран комплекс от
лични консултации, лекции, обучение в дигитална
среда и самоподготовка. Комуникацията с
преподавателите става в дигиталните канали или
с удобен график за срещи „очи в очи“. Изпитите се
провеждат присъствено.

55 хабилитирани преподаватели
над 20 000 дипломирани студенти
97% от завършилите студенти започват
работа по специалността
над 6 000 дипломирани студенти в дистанционнa
форма на обучение
7000 кв. м. нова и модерна обучителна среда

дистанционна форма
Най-удобната форма за пътуващи и живеещи в
отдалечени места студенти. Дистанционната
форма на обучение е асинхронна - обучавате
се напълно самостоятелно навсякъде, по всяко
време и от всяко устройство. При дистанционната
форма на обучение изпитите се провеждат
онлайн под формата на тестове и курсова работа.
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Защо МВБУ?

Традиции и модерност

история

Ние сме различни. Разчупихме рамката на
традиционното академично образование и
изведохме на преден план индивидуалността и
креативността чрез:

Помагаме в развитието на собствен специален
вид завършващи – знаещи, търсещи, адаптивни,
свързани и страстни за това, което правят хора.

1991

Българо-датски колеж по търговия,
експорт и маркетинг

2003

Въвежда Европейска система за
трансфер на кредити (ECTS)

1993

Първи випуск датският посланик Капел връчва
лично дипломите

2004

Българо-холандска програма по
туризъм с Breda
University, Холандия

1997

Българо-датски колеж по икономика
и управление - Ботевград към СА
„Димитър Ценов“ - Свищов

2005

Член на световната мрежа GUIDE
(Global Universities in Distance Education)

2000

Колеж по икономика и
бизнесадминистрация Ботевград

2006

Член на NIBS (Network of
International Business Schools)

2012

Съвместна магистърска програма
„Управление на сигурността” с
университета „Ариел”, Израел

2017

Нова сграда на Център за
дистанционно обучение - София
Награда „Сграда на годината“

2018

Свeтовна награда за иновации и
въвеждане на добри практики за
антиплагиатство при електронното
обучение

2020

MyUniversity.bg MyWay обучителна онлайн платформа за
всички

семинари в малки групи, а не безлични лекции;
 еформална атмосфера, базирана на директни
н
отношения между студенти, преподаватели и
администрация;
 епрекъсната обратна връзка, а не само
н
оценки;
 чене чрез опит и въвеждане на работодатели
у
директно в класната стая;
 ключване на дигиталните технологии във
в
всеки етап от обучението и менторство лице в
лице;
 остъпни финансови условия, които
д
предоставят възможност за равен старт на
всеки;

29 години трупахме опит, смело се опирахме на
науката, традициите и миналото, без за миг да
изпускаме от поглед модерното и бъдещето.
Повече от 15 години прилагаме съвременните
технологии за дигитално обучение от разстояние,
предназначени за работещи професионалисти
и за тези, които не могат да посещават редовни
часове лице в лице.
Само за 2 дни успешно се приспособихме към
неочакваните предизвикателства, пред които е
изправено обществото в световен мащаб през
2020 година.
Има нещо мощно и предизвикателно в
продължаването на живота онлайн, като
запазим най-ценното - редовния контакт с
преподавателите, студентите и приятелите на
университета.
Успехите, натрупаният опит и безспорните
резултати ни правят лидер в дистанционното
обучение в България.

2002

Международно висше бизнес
училище (МВБУ) - Ботевград

2002

Международна програма
„Бизнесадминистрация”, съвместно
със City University, Сиатъл

 трактивна и лесно достъпна локация в
а
модерна градска среда.
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заявете консултация

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ОНЛАЙН

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

ТАКСИ

apply.ibsedu.bg
0723/68825 или 02/4001630
contact@ibsedu.bg
Ботевград 2140, ул.”Гурко”№14
София 1407, ул. “Винсент Ван Гог”№7

За степен МАГИСТЪР ще са ви необходими
следните документи:
1. К
 опие от дипломата за висше образование
степен бакалавър или магистър;
2. К
 опие от документ за внесена такса за
кандидатстване – 30 лв;
3. Заявление за обучение, предоставено в онлайн
системата или на място.

Живеем в безпрецедентни времена, в които
всички срокове се променят, съобразно
обстановката. МВБУ ще предвиди достатъчно
време за справяне с непредвидените
обстоятелства, пред които всички ние сме
изправени. Бъдете спокойни и разчитайте, че ще
започнете обучението си, незаивисмо дали офили онлайн. Моля, проверете актуалните дати и
класирания на apply.ibsedu.bg

Такса административни документи: 10 лв.

С приготвените документи можете да
кандидатсвате:
Онлайн: https://online.ibsedu.bg/
Персонално в София и Ботеград
София - Център за дистанционно обучение /ЦДО/,
ул. “Винсент ван Гог” № 7;
Ботевград – учебна сграда на МВБУ,
ул. “Гурко” № 14;

Такса за кандидатстване - 30 лева
Семестриална такса - 570 € или 1100 лева
• За студенти в неравностойно положение
и хора с увреждания с ТЕЛК от и над 75%
и кръгли сираци /до 22 години за редовна
форма на обучение/ - с 50 % намаление;

Необходими документи за записване:
1. П
 акет административни документи
(получава се от МВБУ)
2.Оригинал и копие на диплома за завършено
висше образование;
3. Документ за платена такса за обучение за
първия семестър;
4. Четири снимки паспортен формат;
5. Лична карта

• Семейни намаления на учебната такса
за втория и всеки следващ член на едно
семейство (съпрузи, братя, сестри,
родители и деца) - 50 % намаление.
Всички такси може да се платят по 3
начина: с банкова карта на място; по
банкова сметка; ePay.
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СПЕЦИАЛНОСТИ
в МВБУ

Степен бакалавър

Степен магистър

Бизнесадминистрация и дигитален мениджмънт

Бизнесадминистрация
и електронен бизнес

Business administration and digital business
Бизнесадминистрация и управление на проекти
Бизнесадминистрация и информационни системи

Бизнесадминистрация и
иновации в здравеопазването

стр. 11

Бизнес, език, култура и
корпоративно управление

стр. 13

Музикален бизнес и предприемачество

стр. 15

Логистика

стр. 17

Предприемачество и иновации

стр. 19

Управление на проекти

стр. 21

Управление на фирмената сигурност

стр. 23

Бизнесадминистрация и приложна психология
Маркетинг, комуникации и иновации
Международен бизнес
Финанси и счетоводство
Туризъм и дигитални трансформации
Туризъм и предприемачество

Бизнес финанси

стр. 25

Финанси и инвестиции

стр. 27

Дигитален маркетинг

стр. 29

Данъци и данъчна администрация

стр. 31

Счетоводство и одитинг

стр. 33

Ивент мениджмънт

стр. 35

Ризорт и спа мениджмънт

стр. 37

Управление на туризма

стр. 39

стр. 9

Digital Project Management
Entrepreneurship and Innovations

НАучна и образователна
степен доктор
ПН 3.7 Администрация и управление
ПН 3.8 Икономика
ПН 3.9 Туризъм
All programs are taught in Bulgarian language except
the ones in yellow colour which are taught in English.
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НОВА ПРОГРАМА

СПЕЦИАЛНОСТ

Бизнесадминистрация
и електронен бизнес

Цифровата трансформация вече не е бъдеща парадигма,
а ключова реалност. Магистърската програма предоставя
знания за теоретичните и практическите основи,
реализацията и бизнес моделите, които са в основата
на електронния бизнес. Обучението в програмата ще
ви позволи да анализирате и развивате процеса на
дигитализация на фирмите, да придобиете задълбочени
знания за цифровата среда или да се подготвите за
стартирането на ваш собствен онлайн бизнес.

Форма на обучение: дистанционна.

Дисциплини:

Език на преподаване: български.

75 ECTS кредити

Продължителност на обучението: 3 семестъра (1,5 години)

Задължителни учебни дисциплини:
Количествени методи в управлението
Моделиране на бизнес процеси
Онлайн маркетингови проучвания
Управление на иновации и цифрова трансформация
Корпоративно управление
Управление на проекти и програми
Електронна търговия и омниканали
Дигитални бизнес системи
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Понякога всичко, от което
човек се нуждае, е нова
гледна точка.

Дигитална маркетингова стратегия
Маркетинг в социалните медии
Уеб метрика и планиране на дигитална кампания
Интернет реклама и продажби

Анди Андрюс

Факултативни учебни дисциплини:
Старт-ъп проекти в дигитална среда
Цифрова икономика
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СПЕЦИАЛНОСТ

Бизнесадминистрация
и иновации в
здравеопазването

Учебното съдържание покрива теми, свързани
със съвременните проблеми на здравеопазването,
благосъстоянието на хората и общностите. Подготвя
специалисти в областта на управлението и иновациите
в системата на здравеопазването, изграждането на
съвременни социални политики и практики в областта на
общественото здраве, управление на здравни заведения
и проекти в здравеопазването. Засегнати са темите
за дигитализацията в сектора, дигиталните услуги за
общността, достъпността на здравната грижа.

Форма на обучение: дистанционна.

Задължителни учебни дисциплини:

Език на преподаване: български.

Количествени методи в управлението
Управление на риска
Мениджмънт на човешките ресурси в здравеопазването
Публична администрация
Корпоративно управление
Управление на проекти и програми
Иновации в здравеопазването
Икономика на иновациите в здравеопазването
Магистърска теза

Продължителност на обучението: 3 семестъра (1,5 години)

75 ECTS кредити

Дисциплини:

Избираеми учебни дисциплини:
Управленски контрол и договори в здравеопазването
Иновации в клиничните пътеки
Дигитални услуги в здравеопазването
Информационни технологии в здравеопазването

Факултативни учебни дисциплини:
Корпоративна социална отговорност
Бизнес етика

14

13

НОВА ПРОГРАМА

СПЕЦИАЛНОСТ

Бизнес, език, култура и
корпоративно управление
Форма на обучение: дистанционна.

Разработена в съответствие на съвременните
предизвикателства на бизнес средата, програмата е
интердисциплинарна, с фокус върху комуникативните умения,
които дават възможност за водене на успешни преговори,
консултации и съвместни дейности, базирани на добро
познаване на културни, обществени, социални и икономически
особености. Обучението осигурява цялостен компетентностен
профил от знания и умения в областта на управлението на
корпоративни структури в междукултурна среда.

75 ECTS кредити

Дисциплини:

Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 3 семестъра (1,5 години)

Задължителни учебни дисциплини:
Международен бизнес и стратегии за развитие
Инвестиционен мениджмънт
Глобализация и икономическо развитие
Език, култура и междукултурни различия
Проекти и междукултурни различия
Предприемачество в междукултурна среда
Дигитална трансформация на бизнеса
Устойчиво развитие и корпоративна социална
отговорност
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Бих разменил всичките си
технологии за един разговор
със Сократ.

Бизнес среда и управление на фирмите в Близкия Изток
Бизнес среда и управление на фирмите в Азия
Бизнес среда и управление на фирмите на Балканите
Корпоративно управление

Стив Джобс

Факултативни учебни дисциплини:
Управление на конфликти
Бизнес етика
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СПЕЦИАЛНОСТ

Музикален бизнес и
предприемачество
Форма на обучение: задочна.
Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 4 семестъра (2 години)

Как да управлявате и развивате организации и проекти в
креативната индустрия – от представяне на индивидуален
артист, камерна музика, ивенти и световни концерти - до
музика за софтуерни продукти и филмови продукции.

105 ECTS кредити

Задължителни учебни дисциплини:
След висше музикално образование на ОКС “бакалавър”
или “магистър”:
Основи на управлението
Основи на счетоводството
Основи на правото
След висше не музикално образование на ОКС
“бакалавър” или “магистър”:
Музиката - стилове, жанрове, творци
Музикална естетика
Въведение в музикалния език
Общи дисциплини:
История и типология на музикалния бизнес
Специализиран английски
Музикални проекти І
Музикални индустрии
История на поп музиката
Интелектуална собственост
Музикални проекти ІІ
Организация на артистичната кариера
Специализирани практикуми в музикални и културни
институции
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Правни норми и практики в музикалния бизнес
Авторско право
Музикален маркетинг
Управление на бизнес комуникациите в музикалния бизнес

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност
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Логистиката е стратегия, философия, динамична система
с поглед към непрекъснато навлизащите нововъведения
в живота на хората. Програмата е проектирана и
консултирана с работодатели и професионални
организации, така че да отговаря изцяло на изискванията
на съвременната професионална среда. Тя е акредитирана
от Европейската асоциация по логистика (ELA). Нашите
студенти имат възможността да получат международно
признат професионален сертификат от ELA, който им дава
конкурентно предимство на пазара на труда.

СПЕЦИАЛНОСТ

Логистика
Форма на обучение: задочна.

75 ECTS кредити

Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 3 семестъра (1,5 години)

Дисциплини:
Задължителни учебни дисциплини:
Количествени методи в управлението
Логистични транспортни системи
Логистични разпределителни системи
Създаване и управление на верига за доставки
Информационни системи в логистиката
Управление на глобални вериги за доставки
Магистърски семинар
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Без транспортни системи
икономиката не може да
функционира.

Мичио Каку

Управление на риска
Управление на проекти
Глобализация и икономическо развитие
ЕС в глобалната икономика

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност
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СПЕЦИАЛНОСТ

Предприемачество
и иновации
Форма на обучение: дистанционна.
Език на преподаване: български.

Иновативната функция на предприемачеството се
свързва с генерирането и използването в процеса на
предприемаческата дейност на нови идеи, нови средства
и нови фактори за постигане на поставените цели.
Програмата е изградена на принципа „учене чрез правене“,
като обучението предоставя възможност за придобиване
на знания за формите на взаимодействие в рамките
на иновационните системи и технологичните вериги,
управление на предприемаческата дейност и приложение на
инструментите за финансиране на иновационната дейност.

75 ECTS кредити

Дисциплини:

Продължителност на обучение: 2 семестъра (1 година)

Задължителни учебни дисциплини:
Предприемачество
Оценка на иновационния мениджмънт на организацията
Технологичен трансфер
Счетоводно отчитане на разходите по иновационни
проекти
Дигитална трансформация на бизнеса
Финансиране на иновациите
Правно регулиране на предприемаческата дейност
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Управление на иновационни проекти
Управление на риска
Социално предприемачество
Иновации в публичния сектор

Факултативни учебни дисциплини:
Корпоративна социална отговорност
Бизнес етика

22

21

СПЕЦИАЛНОСТ

Управление
на проекти
Форма на обучение: дистанционна.

Знанията и уменията за управление на проекти са
задължителна част от подготовката на съвременните
ръководители. Програмата е изградена върху системния
подход за разработване и управление на проекти, съобразно
актуалните световни стандарти в областта на управлението
на проекти, изискванията на Американския институт
по управление на проекти (PMI-PMBOK) и стандарт ISO
10006:2003. Акцентира върху комуникациите в рамките на
организационната структура, управлението на разходите,
променливите и риска и администрирането на проекта.

75 ECTS кредити

Дисциплини:

Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 3 семестъра (1,5 години)

Задължителни учебни дисциплини:
Въведение в управлението на проекти
Управление на организацията
Управление на разходите
Управление на комуникациите
Планиране и контрол при управлението на проекти
Процеси и системен подход при управление на проекти
Управление на промените при проекти
Проекти и междукултурни различия
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Очаквай най-доброто и се
подготви за изненади.

Денис Уайтли

Управление на риска
Управление на качеството
Администриране на проекти
Управление на договорите и подизпълнителите

Факултативни учебни дисциплини:
Корпоративна социална отговорност
Бизнес етика

24

23

СПЕЦИАЛНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ НА
ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ

Ще се научите да откривате и анализирате коя
информация и области на компанията трябва да бъдат
защитени; да управлявате и договаряте проекти в
областта на сигурността. Ще се запознаете с национални
и международни проекти, свързани със създаването,
приемането и усъвършенстването на нормативната уредба
на сектора за сигурност. Ще се научите да провеждате
подходяща комуникационна политика в кризисни ситуации
както във фирмата така и извън нея. Ще усъвършенствате
уменията си за адаптивност при рискови ситуации и
способности за критично мислене и анализ на външни
фактори.

75 ECTS кредити

Форма на обучение: задочна.
Език на преподаване: Два семестъра на български
и един семестър на английски
със симултантен превод на български.

Дисциплини:

Продължителност на обучение: 1,5 години (3 семестъра)

Задължителни учебни дисциплини:
Корпоративно управление
Управление на риска

Програмата предлага систематизирани знания относно
спецификата на корпоративната сигурност, сигурността на
служителите и как защитата на критични инфраструктури,
оценката на глобалните заплахи и оценка на риска оформят
цялостната корпоративна и обществена сигурност.
В обучението са привлечени водещи израелски
професионалисти с дългогодишен уникален опит Амир Такоми е с 25 годишен стаж в Израелската служба
по сигурност и д-р. Авнер Саар, експерт в областите
управление на кризи, преговори, влияние и убеждаване,
и разрешаване на конфликти, лектор и изследовател към
Института по антитероризъм на Израел и в ред други
организации в чужбина.

Информационна и компютърна сигурност
Публична администрация и административно устройство
на държавната и местната власт
Въведение в националната сигурност
Съвременни аспекти на разузнаването
Тероризъм

Избираеми учебни дисциплини:
Оценка на глобалните заплахи и риск /
Отговор на криминални заплахи
Личната комуникация като професионален инструмент на
ръководителя по сигурността /
Надеждност на човешките ресурси

Факултативни учебни дисциплини:
Корпоративна социална отговорност
Пране на пари и незаконно финансиране на тероризма

26

25

Бизнес финанси

Въоръжени с познанията за това как се движат и нарастват
финансовите активи, ще имате необходимите умения за
вземане на стратегически решения и възможността да
се възползвате от безкрайни бизнес възможности. От
регионалния пазар и традициите до международните пазари
и иновациите, от уменията за анализ до способността за
адаптация - ние базираме нашата програма върху бизнеса в
реалния свят и международните финансови пазари.

Форма на обучение: дистанционна.

75 ECTS кредити

СПЕЦИАЛНОСТ

Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 3 семестъра (1,5 години)

Дисциплини:
Задължителни учебни дисциплини:
Финансово право
Инвестиционен мениджмънт
Бюджет и бюджетна политика
Моделиране на финансови процеси
Капиталови пазари и борси
Техники за финансиране на активи и ценни книги
Финансови посредници
Банки и системи за разплащане
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Някой седи на сянка днес,
защото някой е засадил дърво
преди доста време.

Уорън Бъфет

Анализ на счетоводна информация
Данъчно облагане на фирмите
Управление на риска
Финансов инженеринг и прогнозиране

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност

28

27

СПЕЦИАЛНОСТ

Финанси и
инвестиции
Форма на обучение: дистанционна.

Обучението е с акцент върху съвременната инвестиционна
практика, финансовите, банковите и индустриалните
аспекти на икономическата дейност, ориентирани
към рационално управление на сложни икономически
процеси, бизнес структури, екипи и ресурси. Развива
професионалните практически компетенции за анализ на
пазарните инструменти, управление на инвестиционни
фондове, изграждане и управление на портфейли от ценни
книжа, инвестиции в ценни книжа и капиталово-бюджетни
проекти, изграждане на инвестиционни стратегии за защита
от фондов, лихвен и валутен риск.

75 ECTS кредити

Дисциплини:

Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 3 семестъра (1,5 години)

Задължителни учебни дисциплини:
Финансово право
Финансово бюджетиране
Капиталови пазари и борси
Инвестиционен анализ
Финансови деривати
Управление на инвестиционни портфейли
Техники за финансиране на активи и ценни книги
Финансови посредници
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Дигитална трансформация на финансовите услуги
Алтернативни инвестиции
Управление на риска
Финансов инженеринг и прогнозиране

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност

30

29

СПЕЦИАЛНОСТ

Поставили сме си за цел да подготвим ново поколение
маркетолози с академични познания и практически
опит в дигиталния маркетинг и международните
пазари. Програмата обединява най-новите тенденции и
разработки в областта на дигиталния маркетинг с фокус
върху иновациите, света на бъдещето и начина, по който
функционират съвременните маркетингови отдели. Особено
внимание е отделено на мобилните и новите технологии
като инструменти за ефективен маркетинг.

Форма на обучение: задочна.

75 ECTS кредити

Дигитален маркетинг
Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 2 семестъра (1 година)

Дисциплини:
Задължителни учебни дисциплини:
Маркетингови стратегии
Въведение в дигиталните технологии и платформи
Онлайн маркетингови проучвания
Създаване и развитие на бизнес уебсайт
Интернет право
Управление на фирмен блог и комуникации с блогъри
Маркетинг в социалните медии
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Маркетинг в търсещите машини

“Content is king.”

Bill Gates

Мобилен маркетинг
Уеб метрика и планиране на дигитална кампания
Интернет реклама и продажби

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност

32

31

СПЕЦИАЛНОСТ

НОВА ПРОГРАМА

Данъци и данъчна
администрация

Това е програма, която подготвя специалисти с иновативно
мислене и рационални подходи, съобразени със
съвременното данъчно облагане на различните икономически
субекти и дейности. В процеса на обучение се формират
специализирани знания и практико-приложни компетенции за
данъчния процес и административните процедури, свързани
с него, данъчната система и нейната правната регулация,
специфични данъчни режими, технологията и дигитализацията
на процесите за контрол върху дейността на предприятията.

Форма на обучение: задочна.

Дисциплини:

Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 3 семестъра (1,5 години)

75 ECTS кредити

Задължителни учебни дисциплини:
Данъчно облагане на икономическите агенти
Валутен и митнически контрол
Данъчни процедури и администрация
Осигурителни схеми
Електронни системи в данъчната администрация
Данъчно право
Събиране на публични вземания
Конфликтност в данъчния контрол

Избираеми учебни дисциплини:
Финансово управление и контрол в публичния сектор
Анализ на финансовите отчети
Вътрешен контрол
Професионална етика в счетоводството и одита

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност

34
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СПЕЦИАЛНОСТ

Счетоводство
и одитинг

Програмата е съвременен поглед в професионалната
област на счетоводството и одита в съответствие със
съвременните достижения на науката, изискванията на
практиката, разпоредбите на националното законодателство
и Международните счетоводни и одиторски стандарти, с
подчертано изразен иновативен характер и прагматична
насоченост. Тя се отличива със специализиран спектър от
теоретични знания и практически компетенции, които ще
ви позволят да разработвате, интерпретирате и прилагате
адекватни счетоводни практики и политики.

75 ECTS кредити

Дисциплини:

Форма на обучение: задочна.
Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение:
2 семестъра (1 година)
за завършили бакалавърска степен
със специалност „Счетоводство и контрол“

Задължителни учебни дисциплини:
Анализ на финансовите отчети
Счетоводна политика
Осигурителни схеми

3 семестъра (18 месеца)
за завършили друга бакалавърска степен

Консолидирани финансови отчети
Данъчно право
Международни одиторски стандарти
Професионална етика в счетоводството и одита
Магистърска теза

“Имам 99 проблеми и всички те са,
оптимистично счетоводство.
Пасивите са винаги 100% точни.
Активите, са тези за които трябва да
се притесняваш.”

Charlie Munger

Избираеми учебни дисциплини:
Отчитане на сделки с финансови инструменти
Вътрешен контрол
Управление на риска
Количествени методи в управлението

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност

36

35

СПЕЦИАЛНОСТ

Ивент
мениджмънт
Форма на обучение: дистанционна.
Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 3 семестъра (18 месеца)

Програмата разглежда събитията като стратегически
маркетингов и комуникационен инструмент за засилване
на връзката организация-потребител. Обучението е
широкопрофилно и интердисциплинарно – от финанси
и логистика до потребителска психология и култура,
бизнес иновации и дигитализация. Осигурява цялостен
компетентностен профил от знания, аналитични и
практически умения за планиране, организиране и провеждане
на мащабни събития. Събитийният мениджмънт е една
от най-разнообразните и бързи кариерни възможности в
международен контекст.

75 ECTS кредити

Дисциплини:
Задължителни учебни дисциплини:
Теория и практика на ивент мениджмънта
Управление на проекти (събития)
Публично финансиране в туризма
Събитиен туризъм
Мениджмънт на дестинационни събития
Креативна концепция за събитие (проект)
Система за управление на взаимоотношения
с клиенти (CRM)
Сигурност и безопасност при организация на събития
Маркетинг на събитийния туризъм
Пост-събитиен мониторинг (проект)
Събития и междукултурни комуникации
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Управление на договори и подизпълнители
Управление на иновациите в събитийния туризъм

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност

38

37

СПЕЦИАЛНОСТ

Ризорт и
спа мениджмънт

Предимство на програмата е придобиването на
професионални умения за разработване на креативни
концепции за развитие на СПА туризма и взаимодействие
с местните общности. Тя осигурява цялостен
компетентностен профил от знания, аналитични и
практически умения и компетенции за планиране и
развитие на курорти и СПА дейности, разработване и
управление на проекти в туристическия сектор, социалните,
междукултурните и комуникативните особености във
функционирането на туристическите обекти.

75 ECTS кредити

Дисциплини:

Форма на обучение: дистанционна.
Език на преподаване: български и анлийски език.
Продължителност на обучение: 3 семестъра (18 месеца)

Задължителни учебни дисциплини:
Ризорт и Спа – планиране и развитие
Управление на проекти (Ризорт и СПА)
Инвестиционен мениджмънт (Ризорт и СПА)
Ризорт фронт офис мениджмънт
СПА мениджмънт- операции
Разработване на концепция на Ризорт и СПА (проект)
Мениджмънт на културното многообразие
Мениджмънт на сигурността, безопасността и риска
Ризорт и СПА маркетинг
СПА мениджмънт и работа с местната общност (проект)

I’ve learned that people will
forget what you said, people will
forget what you did, but people
will never forget how you made
them feel.

Maya Angelou

Бизнес лидерски умения
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Управление на договори и подизпълнители
Управления на събития в Ризорт и СПА индустрията

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност

40
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СПЕЦИАЛНОСТ

Управление
на туризма
Форма на обучение: дистанционна.
Език на преподаване: български.
Продължителност на обучение: 3 семестъра (18 месеца)

Интердисциплинарна академична програма, с акцент върху
устойчивия подход към отдиха и туризма, въздействието
му върху околната среда и качеството на живот на хората.
Характеризира се с широка академична база, основана на
погледа в миналото, настоящето и бъдещето. Студентите
се насърчават по време на обучението си да решават
индивидуални казуси, да създават лични бизнес модели и да
се възползват от възможностите на експертно консултиране
по реални проекти.

75 ECTS кредити

Дисциплини:
Задължителни учебни дисциплини:
Стратегически мениджмънт на туристическата дейност
Публично-частно партньорство в туризма
Публично финансиране в туризма
Изследователски проект – I част
Управление на /локална/ туристическа дестинация
Иновации и управление на качеството в туризма
Организация и управление на МСП в туризма
Изследователски проект II част
Маркетинг на /локална/ туристическа дестинация
Разработване и управление на туристически проекти
Политика за опазване на околната среда в туризма
Магистърска теза

Избираеми учебни дисциплини:
Управление на договори и подизпълнители
Специализирани видове туризъм

Факултативни учебни дисциплини:
Бизнес етика
Корпоративна социална отговорност
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научна степен

доктор
МВБУ е акредитиран университет да обучава
в образователна и научна степен „доктор” в
следните научни специалности:

Администрация и управление
(Бизнесадминистрация) по професионално
направление
3.7 „Администрация и управление“
Икономика и управление (Индустрия ) по
професионално направление
3.8 „Икономика“
Икономика и управление (Туризъм) по
професионално направление
3.9 „Туризъм“

ECTS кредити: 180
Форма на обучение:
редовна - до 3 години;
задочна - до 4 години;
самостоятелна - до 3 години;

Всички желаещи да придобият степен “доктор” могат да
кандидатстват след придобита ОКС „Магистър“ по всяко
време на годината на е-мейл: info@ibsedu.bg
Чрез обучението в докторската степен се постига
естествено продължение на обучението от бакалавърска
и магистърска степен при прилагане на същите високи
стандарти за качество на учебния процес и задълбочена
научноизследователската дейност. Моделът на обучение в
докторските програми на МВБУ е отговор на изискванията
на съвременната бизнес среда, който създава оригнални
компетенции в научно-приложен аспект за академично и
бизнес развитие на докторанта.

МВБУ е основано през 1991 година в Ботевград.
Разполага с две бази в Ботевград и в София.

Ботевград 2140
ул. „Гурко” №14
МВБУ

София 1407
ул. „Винсент Ван Гог” №7
Център за дистанционно
обучение (ЦДО)

Кандидат-студентска
информация
ibsedu.bg
0723/688 25 или
02/ 400 16 30
info@ibsedu.bg
doinfo@ibsedu.bg

Онлайн подаване
на документи за
кандидатстване
online.ibsedu.bg

