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КОИ СМЕ НИЕ?  
 
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, е частно висше училище, 
специализирано в областта на бизнеса, икономиката, мениджмънта, маркетинга и 
предприемачеството. Университетът е в топ 4 на най-добрите висши училища в България в 
направление “Икономика”, според Рейтинговата система на висшите училища в България 
през 2021 г. и заема първите места в класацията през последните няколко години. ВУЗФ 
притежава акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация в България и 
предлага обучение в бакалавърска, магистърска и докторска степен по акредитирани 
специалности, следвайки най-добрите европейски и световни образователни стандарти. 
Дипломата, издадена от ВУЗФ, е международно призната. Университетът притежава и 
акредитация от ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Великобритания, за 
счетоводните си специалности.  
През последните години ВУЗФ се доказа като една от най-проактивните образователни 

институции в България. Освен иновативни и ориентирани към практиката програми, 

висшето училище организира десетки събития в областта на икономиката, бизнеса, 

предприемачествотo, иновациите, образованието и науката. Университетът създава 

образователни продукти, уникални за България, в партньорство с бизнеса, отчитайки 

реалните му потребности от добре подготвени кадри в различните сфери на икономиката. 

Това е и една от причините над 94% от студентите, които завършват университета, да се 

реализират успешно. Статистиката показва, че над 30% от тях заемат мениджърски или други 

ръководни позиции. Завършилите ВУЗФ са и сред най-високоплатените специалисти в 

България в направление “Икономика”, със среден облагаем доход от 2627 лв. по данни на 

НОИ за 2021 г. 
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КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?  
 

 Практическо обучение в бакалавърските програми  

 Магистърски програми на нивото на MBA програмите  

 Международно призната диплома  

 Възможност за специализация и втора диплома от SWISS UMEF University, Женева, 
Швейцария 

 Международна акредитация от ACCA за счетоводните БА и МА програма  

 Иновативна методология на преподаване  

 Преподаватели - водещи специалисти от практиката  

 Гост-лектори от България и чужбина 

 Видеозапис на всяка лекция и модерна електронна платформа за обучение  

 Бизнес контакти и възможности за нетуъркинг  

 Стажове в големи компании 

 94% професионална реализация по специалността  

 Индивидуални консултации с всеки кандидат  

 

 

ПРИЕМ ЗА НОВАТА АКАДЕМИЧНА 2022/2023 година  
 
Краен срок за записване 15 октомври 2022 г.  
 
 
КАКВО ОТЛИЧАВА ВУЗФ?  
 
Всяка година ВУЗФ отваря прием за обучение в нови и модерни специалности, съобразени 
с нуждите на бизнеса и пазара на труда. Също така е сред малкото университети, в които 
студентите във всички специалности изучават лични финанси, финансови технологии и 
зелена икономика, които са приоритетни направления за подготовка на студентите във 
висшето училище. В допълнение, през декември 2021 г. ВУЗФ подписа меморандум за 
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сътрудничество за обучение във финтех направлението съвместно с Българската финтех 
асоциация.  
 
 

КАКВИ ПРОГРАМИ ПРЕДЛАГА ВУЗФ? 

 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ  
С преподаване на български език  
 
НОВА! Бизнес стратегии и управление на проекти 
Финанси и международен бизнес 
Мениджмънт, маркетинг и дигитален бизнес 
Счетоводство и одит – акредитирана от ACCA  
Застраховане и осигуряване 
Бизнес психология и човешки ресурси  
 
С преподаване на английски език  
Бизнес мениджмънт и маркетинг 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ  
 
С преподаване на български език  
НОВА! Финанси, финтех и дигитални иновации (в партньорство с Българската финтех 
асоциация) 
НОВА! Зелена икономика и устойчиво развитие 
 
Финанси  
Финансов мениджмънт и маркетинг  
Счетоводство, одит и корпоративен анализ – акредитирана от ACCA  
Бизнес софтуер и ERP платформи (в партньорство с ERP Academy)  
Дигитален маркетинг и онлайн анализ  
Банков мениджмънт и инвестиционна дейност (в партньорство с Fibank)  
Застрахователен бизнес и риск мениджмънт  
Управление на човешките ресурси и лидерско поведение  
 
С преподаване на английски език  
Бизнес мениджмънт и маркетинг 

 

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ 

 

Финанси, застраховане и осигуряване 

Счетоводство, одит и анализ 

https://vuzf.bg/candidate-students/bakalavar/nova-biznes-strategii-i-upravlenie-na-proekti
https://vuzf.bg/candidate-students/bakalavar/finansi-i-mezhdunaroden-biznes
https://vuzf.bg/candidate-students/bakalavar/menidzhmant-marketing-i-digitalen-biznes
https://vuzf.bg/candidate-students/bakalavar/schetovodstvo-i-odit
https://vuzf.bg/candidate-students/bakalavar/zastrahovane-i-osiguryavane
https://vuzf.bg/candidate-students/bakalavar/biznes-psihologiya-i-choveshki-resursi
https://vuzf.bg/candidate-students/bakalavar/biznes-menidzhmant-i-marketing-s-prepodavane-na-angliyski-ezik_2
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/nova-finteh-finansi-i-digitalni-inovatsii
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/nova-finteh-finansi-i-digitalni-inovatsii
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/nova-zelena-ikonomika-i-ustoychivo-razvitie
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/finansimag
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/Mag_finansov-menidzhmant-i-marketing
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/schetovodstvo-odit-i-korporativen-analiz
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/biznes-softuer-i-erp-platformi
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/digitalen-marketing-i-onlayn-analiz
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/bankov-menidzhmant-i-investitsionna-deynost
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/zastrahovatelen-biznes-i-risk-menidzhmant
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/mag_upravlenie-na-choveshkite-resursi-i-lidersko-povedenie
https://vuzf.bg/candidate-students/magistar/biznes-menidzhmant-i-marketing-s-prepodavane-na-angliyski-ezik
https://vuzf.bg/finansi-zastrahovane-i-osiguryavane
https://vuzf.bg/schetovodstvo-odit-i-analiz
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За допълнителна информация и записване:  
Юлияна Георгиева  
Мениджър комуникации и кариерно развитие  
Тел. 02 40 15 817; моб. 0888 443 096  
Email: jgeorgieva@vuzf.bg  
https://vuzf.bg/ 


