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Икономика и
мениджмънт
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Врата към големия свят
Завършилият курса на

Сайт на училището:

обучение може да заема

www.pgiblg.com

следните длъжности:
 Икономически съветник;
 Икономически анализатор;
 Икономист — банково дело;
 Икономист — външна търговия;

 Икономист — данъчно облагане;
 Икономист — организация и

уп-

равление;
 Икономист — организация на про-

изводството;
 Икономист — управление на

пер-

сонала;
 Икономист — обществени

ръчки.

по-

ПГ И “ Ив ан Илиев“

69 години Професионална
гимназия по икономика
„Иван Илиев“

След завършване на обучението по професията завършващият ще
притежава следните компетентности:
 познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и прогресив-

ни подходи на персоналния мениджмънт;
 анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаване-

то им;

Завършилият специалността
„ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ”
получава:
 ТРЕТА степен н а проф еси о нална

квалификация;
 професия: „ИКОНОМИСТ”;

Срок на обучение: 5 години.

 познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на

предприятието;
 познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като

инструмент при вземане на решения и планиране;
 познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови инсти-

туции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с
тях;
 познава особеностите и организацията на стопанската дейност;
 познава и прилага технологията и механизмите за осъществяване на стопанските

операции;

Основни изучавани учебни
Предмети по професионална
готовка:

под-

 Счетоводство на предприятието — 252 часа;

 познава особеностите в управлението на стопанската дейност;

 Икономика на предприятието — 180 часа

 характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали,

 Проектен мениджмънт — 124 часа;

детайли, възли, незавършено производство, готова продукция и др.;
 подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
 прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието —

проучване,
снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
 прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните до-

кументи.

 Икономическа информатика — 103 часа
 Финансово-икономически анализ и конт-

рол — 93 часа;
 Чужд език по професията — 93 часа;
 Работа в учебно предприятие — 144 часа;
 Бизнес комуникации — 72 часа;

