Уважаеми кандидат-магистри,
Поздравявам ви за избора да учите в УНСС, защото дипломата,
която ще получите, ще бъде гаранция за успешна кариера и висок
професионализъм; знанията и уменията, които ще придобиете, ще
ви направят конкурентоспособни на пазара на труда.
Вече 98 години УНСС обучава националния елит на България.
Уважението към академичните традиции и постоянният ни стремеж да използваме образователните практики на най-престижните
университети в Европа и света, съчетанието на приемственост и
модерност възпитават у нашите студенти дух на предприемчивост
и амбициозност, желание да бъдат лидери, да успеят в живота и
професията, да бъдат почтени хора и добри граждани. Затова не е
случаен фактът, че завършилите нашия университет успешно се
реализират по специалността си. Работодателите от държавния
сектор и бизнеса не крият предпочитанията си към нашите възпи3

таници, защото за тях "магистър на УНСС" е синоним на отличен
експерт в съответната област.
Верни на традицията да отговаряме на потребностите на държавното управление и бизнеса, непрекъснато разкриваме нови
специалности и специализации. През тази година можете да направите своя избор между повече от 80 магистърски специалности
и специализации в редовна и дистанционна форма на обучение.
Лекции ще ви четат авторитетни преподаватели. Освен изследователи със свое име в науката, те са и доказани професионалисти в
практиката. Ще учите в светла, просторна и модерна сграда, в която са създадени всички условия за съвременно обучение.
От сърце ви желая успех!
На добър час!

проф. д.ик.н. Стати Статев
ректор на УНСС
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Справочникът е предназначен за желаещите да кандидатстват и да се
обучават в редовна или дистанционна форма в образователно-квалификационна степен "магистър" в най-стария, най-големия и най-престижния бизнес университет в България и Югоизточна Европа – Университета за национално и световно стопанство. Изданието съдържа информация за правилата
за прием, графика за кандидатмагистърската кампания, специалностите/специализациите и условията за кандидатстване в тях, правилата за провеждане
на конкурсните изпити, както и примерни въпроси за кандидатмагистърските тестове за икономисти и неикономисти и изискванията за кандидатмагистърския изпит под формата на есе.
Кандидатстващите за обучение в магистърска степен в нашия университет трябва да имат предвид следното:
 През учебната 2018/2019 г. в УНСС се провежда обучение в ОКС "магистър" в редовна и дистанционна форма по широка гама от специалности (magistri.unwe.bg).
Повече информация за приема на документи, провеждането на конкурсния изпит и началото на учебната година можете да получите:
 За редовна форма на обучение – в отдел "Студенти – магистър":
- централното фоайе;
- телефони: 02/8195-597 и 02/8195-546.
 За дистанционна форма на обучение – в Центъра за дистанционно
обучение:
- централното фоайе;
- телефони: 02/8195-341, 02/8195-553 и 02/8195-343.
- За Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково,
бул. "България" 168, Олга Георгиева,
- телефони: 038/62-33-54 и 038/66-45-57.
 Подготвителни курсове се провеждат в отделение "Институт за следдипломна квалификация" при УНСС – София, бул. "Климент Охридски"
№ 2, Полина Никифорова,
- телефони: 02/862-77-13 и 0888 000 237.
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