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ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН 

HASSELT UNIVERSITY - BELGIUM 
 

 

 

ПРИЕМ 
 

в 
 

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

 

„МАГИСТЪР - ДОКТОР” 

по 

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА 
 

Ръководител на програмата: ст.н.с. д-р Красимир Марков 
 

На основание на договор с Университета в Хаселт - Белгия, Институтът по 

математика и информатика при БАН провежда прием на бакалаври за обучение по 

интегрирана програма «Магистър-Доктор» по Бизнес информатика. 
 
 Обучението по програма „Магистър-Доктор” е на английски език и преминава 

през три фази: 

1. Предварителна подготовка чрез подготвителни курсове в София в Института 

по математика и информатика, БАН – 3 месеца за бакалаври по икономика и 9 

месеца за бакалаври от други специалности. 

2. Магистратура в Университета в Хаселт, Белгия – 6 месеца. 

3. Съвместна докторантура в ИМИ БАН и Университета в Хаселт със защита на 

дисертационния труд в Университета в Хаселт, Белгия. 

 

Дипломите за магистър и доктор се издават от Университета в Хаселт и са 

признати в Европа и света като особено престижни. 

 

За програмата могат да кандидатстват студенти, завършили висше образование и 

придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" по икономика или 

"бакалавър" по неикономическа специалност. Приемът е по документи.  

• За икономисти приемът е от 01.09.2010г. 

• За неикономисти приемът е от 01.01.2011г. 
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Подготвителна фаза 

 
Обучението през подготвителната фаза е в София в ИМИ-БАН. За икономисти е 

3 (три) месеца, а за неикономисти – 9 (девет) месеца. Аудиторната заетост за всяка 

учебна дисциплина е 30 учебни часа. Кредитите от подготвителните курсове се 

признават от Университета в Хаселт като кредити за магистратурата. 

 

Бакалаврите от неикономическите специалности в първите 6 (шест) месеца 

слушат следните основни подготвителни курсове: 

 

CODE MAIN COURSES ECTS ИМИ-БАН 

 BUSINESS FUNCTIONS&MGMT   

0452 Financial accounting 6 6 

1224 Management accounting 6 6 

1223 Marketing 6 6 

1228 Financial management 6 6 

 ECONOMICS   

2109 Intermediate economics 6 6 

 QUANTITATIVE METHODS   

1230 Applied econometrics 6 6 

 TOTAL 36  

 

Бакалаврите от икономическите специалности и тези от други специалности, 

които са преминали успешно подготовката по горните дисциплини, слушат следните 

основни подготвителни курсове в рамките на 3 (три) месеца: 

 

CODE MAIN COURSES ECTS ИМИ-БАН 

 CORE COURSES   

1701 Strategic marketing 6 6 

 MAJOR MIS   

1728 e-business strategy 6 6 

 OPTIONAL SUBJECT: select 1 of the list   

1726 Knowledge discovery management 6 

1729 ERP systems 
6 

6 

 TOTAL 18  

 

През този период се организира допълнитело обучение по английски език и 

учебен семинар по Бизнес информатика: 

 

CODE ADDITIONAL  COURSES ECTS ИМИ-БАН 

 English   

 Educational Seminar on Business Informatics   
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Магистратура по Management Information Systems 
 

Магистратурата се провежда в Университета в Хаселт, Белгия и започва през 

януари. През юни е защитата на магистърския проект. По време на магистратурата се 

изучават следните курсове: 

 

CODE COURSES ECTS HASSELT 

 CORE COURSES   

1227 Advanced management accounting 6 6 

1682 Innovation and value chain mgmt 6 6 

 MAJOR MIS   

1839 Master project 18  

1727 Business process modelling 6 6 

1731 ICT management 6 6 

 OPTIONAL SUBJECT   

1730 Strategic information management  6 

 TOTAL 42  

 

 

По време на обучението в магистратурата студентите имат по двама научни 

ръководители, съответно един от ИМИ - БАН и един от Унивеситета в Хаселт. 

 

Защитата на дипломната работа е в Университета в Хаселт, Белгия. 

 

 

Докторантура 
 

Отлично представилите се студенти имат възможност да продължат 

образованието си като съвместни докторанти на ИМИ - БАН и Университета в 

Хаселт със защита в Белгия.  
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ПРИЕМ 
 

Кандидатите за обучение в интегрираната програма „Магистър-Доктор” по 

Бизнес информатика подават следните документи: 
 

1. Диплом за образователно-квалификационна степен "бакалавър" (оригинал и 

ксерокопие) или уверение за образователно-квалификационна степен "бакалавър", 

издавано от факултетските канцеларии. 

2. Лична карта (оригинал и ксерокопие). 

3. Платежно за преведени такси. 

4. Снимки – 4 броя. 

 

Документите се подават в Канцелария “Образователни програми” на Института 

по математика и информатика - БАН, София-1113, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 8, 

стая 205. 

 

ТАКСИ 
 

1. Такси за подготвителните курсове: 

• 144 евро за бакалаври-икономисти от европейската общност; 

• 432 евро за бакалаври-неикономисти от европейската общност, които 

могат да се платят на две части, съответно по 288 евро и 144 евро; 

• 432 евро за бакалаври-икономисти от страни нечленки на европейската 

общност;  

• 1296 евро за бакалаври-неикономисти от страни нечленки на 

европейската общност, които могат да се платят на две части, 

съответно по 864 евро и 432 евро; 

• такса за курс по английски, ако е необходимо за студента. 

 

2. Такси за магистратурата: 

• 480 евро за бакалаври от европейската общност; 

• 1250 евро за бакалаври от страни нечленки на европейската общност. 

 

3. Застраховка за пребиваването в Белгия: 180 евро (30 евро на месец). 

 

Таксите се превеждат по сметката на ИМИ-БАН: 
 

UNICREDIT BULBANK 

KALOYAN BRANCH 

3 KALOYAN STR., SOFIA 1000, BULGARIA 

BIC CODE: UNCRBGSF 

IBAN: BG 85 UNCR 7630 3400 0012 91 /EUR/ 
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За повече информация от ИМИ-БАН: 

Канцелария “Образователни програми” на ИМИ-БАН 

Тел. (+359 2) 872 10 89; (+359 2) 979 38 46. 

Факс: (+359 2) 971 36 49. 

 http//www.math.bas.bg 

 

За повече информация от Хаселтския университет-Белгия: 

 http//www.uhasselt.be/English 

 

Ориентировъчни цени за настаняване, храна и пр. за учебната 2010-2011 година 

в Хаселт. 

 

Cost Type Costs in EURO 

Accommodation 

Catering 

Local Transport (to and from 

Campus in the area Hasselt) 

Leisure Time 

Textbooks etc. 

Other expenses 

€ 200 to  € 350 (за 1 месец) 

€ 200 to  € 250 (за 1 месец) 

for free, once you have your Student 

ID-card.     

€ 600 

€ 600 

€ 500 

 
 

 

25.01.2010 год. 


