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1. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
на магистър - инженер логистик
образователна степен магистър
специалност: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА
професионално направление 5.13 Общо инженерство
1.Анотация
Квалификационната характеристика определя професионалното предназначение на специалисти с
висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по специалност "Инженерна
логистика" в направление 5.13. Общо инженерство, както и квалификационните изисквания към тяхната
подготовка.
2.Предназначение на специалиста и област на реализация
Специалистите завършили специалността "Инженерна логистика" поемат задачи и решават
комплексни проблеми във всички сфери и нива на стопанството и администрацията като проектират,
организират, реализират и управляват всички стокови и материални потоци в локален, национален и
интернационален обменен процес между доставчици и производители, между търговия и потребление,
както и вътре в производствените, търговски и транспортни предприятия, в строителството,
пристанища, летища и други. За всички тези логистични процеси те предлагат необходимите за тяхното
осъществяване технически и технологични решения. Те организират и управляват както материалните и
информационни потоци, така също и кооперираното партньорство между логистичните служби и
техните клиенти. В своята дейност те организират не само физическите материални потоци но и
информационните и комуникационни процеси жизнено важни за конкурентноспособността на
предприятията, както от технически така също от производствен и стопански аспект. Магистрите по
"Инженерна логистика" могат да работят във всички области на стопанството и държавната
администрация: производство, търговия, транспорт, туризъм, услугите и управлението, където се
изискват висококвалифицирани специалисти с висше образование и с тази професионална подготовка.
3.Изисквания към подготовката на специалиста
Завършилите магистърската степен на специалността "Инженерна логистика" трябва да решават
сложни логистични задачи. За тази високо квалифицирана дейност е необходимо интердисциплинарно
академично образование, което да обхваща знания в областта на: инженерните науки - проектиране и
управление на логистични системи, техническа логистика, складова логистика, транспортна логистика,
екологистика, логистика в строителството, транспорт на хора; стопански науки- икономика на
логистичната дейност - маркетинг, инвестиции и финанси, управление на човешки ресурси, борси,
митници, международен транспорт, бизнес комуникации, операционен мениджмънт и др.;
информационни науки - информационна логистика, симулационно моделиране, компютърно
интегрирано проектиране, ; социални и трудово-правни науки - правни и застрахователни отношения в
логистиката.

2. ОБОСНОВКА

за разкриване на специалността "ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА"
Съвременната икономика се нуждае възможно най-скоро от високо образовани инженери-логистици,
които да могат успешно да осъществяват в своята практика връзката между приложно-ориентираните
технически и информационни технологии. С разкриването на специалността "Инженерна логистика",
срещаща се в различни варианти на това наименование в много европейски и американски висши
учебни заведения, вече е поставен мост между тези две научно-приложни направления. Логистиката е
една интердисциплинарна научна област, която координира материалните и информационни потоци,
като глобално оптимизира процесите свързани с преминаването на продуктите през всички фази на
тяхното съществуване: добив на суровина; преработка; дизайн; производство; дистрибуция; употреба;
рециклиране. Следователно нейното въздействие излиза извън рамките на една икономика , има
интернационално значение и играе съществена роля за конкурентноспособността на фирмите на
европейския и световния пазар , тъй-като разходите за логистика в някой производства достигат до 80%
от общите производствени разходи. Ето защо в някой европейски висши учебни заведения дори се

предлагат проекти за подготовка на специалисти по "Инженерна логистика" в рамките на едно
"Интернационално инженерно обучение" /проект на Universitat Duisburg от 25.03.2003г./ в двете степени
- "бакалавър" и "магистър" - общо 10 семестъра. Нашето проучване показва, че всички европейски
фирми инвестирали у нас /Danon, Palfinger, Union Minier и др./ търсят инженери-логистици.
Българските фирми също започват да се ориентират към такива специалисти. Във всички фирми и
във всички области на икономиката службите по снабдяване, складово стопанство, вътрешно-заводски
транспорт и маркетинг се обособяват в отдел "Логистика", изграден по европейски модел и нуждаещ се
от съвременни кадри.
Със специалността "Инженерна логистика" ще се отговори на постоянно растящите нужди от
специалисти в тази област, които ще се обучават по учебен план, разработен изцяло на базата на
учебните планове на водещи в тази област европейски и американски университети : Uni. Duisburg,
Massachusetts institute of technology,Uni.Leoben, Uni. Magdeburg, Uni. Dodtmund, и др. Ще бъде
изпълнено и изискването на "Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше
образование..." - за образователна мобилност и международна сравнимост на получаваните знания,
което ще направи възможно, завършилите тази специалност инженер-логистици, безпроблемно да се
реализират на европейския и световен пазар на труда.

3. УЧЕБЕН ПЛАН
на специалността “Инженерна логистика”
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
за завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” специалност
“Машиностроене и уредостроене” и
завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър” и/или „магистър” от
други професионални направления

По дисциплини 6, 11, 12, 15 и 16 се избира една от следните магистърски програми

Техническа логистика
6.Транспорт на хора
11.Екологистика
12.Логистика в строителството
15.Логистика на опаковките
16.Оптимално управление на
логистични системи

Информационна логистика
6.Симулационно моделиране
11.Компютърно интегрирано
проектиране
12.Управление на системи в
логистиката
15.Инженерен системен анализ
16.Операционен мениджмънт

4. ЗА ЛОГИСТИКАТА

Ангел Деспотов
Председател на Агенция за малки и средни предприятия

