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Кратко представяне на програмата
Програмата осигурява базова и специализирана подготовка, която интегрира
теоретичните постижения по стратегическия мениджмънт, лидерството и другите
направления от бизнес администрацията с научно-приложната значимост на моделите
за управление и механизмите за функциониране на корпоративното знание, като
концептуален, организационен ресурс и конкурентно преимущество на съвременните
компании в глобализиращия се свят на бизнеса.
Методологията и методиката на научните изследвания в областта на бизнес
администрацията, интердисциплинарността на предлаганото знание са свързани с
избрания аспект и теза на проучване, нивата на анализ, в контекста на променящата се
бизнес среда, съответните проекции на макро-и микроикономическите фактори,
взаимодействието и въздействието на институциите от публичната сфера.
Приложеният подход на интеграция и специализация увеличава динамиката при
конструиране на модулите за обучение и екипите от преподаватели, възможностите за
широк спектър от теми за докторски дисертации, но концентрирани, съобразно
квалификацията и научните интереси на преподавателския състав в следните области
на бизнес администрацията: стратегически мениджмънт, лидерство, организационно
поведение, управление на човешките ресурси, управление на маркетинга, управление на
проекти, управление на риска и промяната, управление на туризма, бизнес
комуникации, бизнес инвестиции, бизнес контролинг и бизнес оценяване
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма “Бизнес администрация” на НБУ
докторанти ще придобиват следните компетенции:
 да познават литературните източници по проблематиката на научната
специалност, но и да дават обективна оценка и експертиза на развиващите се
процеси в съвременните организации – както в теоретичен, така и в емпиричен
план;
 да владеят аналитични модели и съвременни управленски технологии за
придобиване на конкурентни преимущества на локални, регионални,
национални, международни, глобални пазари и корпорации;
 да прилагат адекватни инструменти, които да включват в методологията си
количествени и качествени подходи (“твърди” и “меки” умения) при работа с
първични и вторични данни, но и отразяващи управленски стратегии в контекста
на поведенчески и когнитивни особености на анализа;
 да притежават способности за стратегическо, глобално и лидерско мислене,
което да възприема в еднаква степен позицията на учения – изследовател и
мениджъра – изследовател в кариерното си развитие.
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