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Секция 2 – Мотивация за участие
За първи път водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и
експерти от областта обединяват усилия с цел да подпомогнат подготовката и
обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни
инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като
подходящо място за кариерно развитие. „Бизнес анализ и ERP решения“ е първата по
рода си магистратура по бизнес софтуер в България. Тя е и първата магистърска
специалност по ERP в Европа, която е на нивото на МБА програмите.
В нашия бизнес хората са най-ценния ресурс. Всички компании се обединихме и
създадохме магистърската програма с цел да предадем истинска практическа стойност.
Преминавайки през различните дисциплини, водени от практиката, ние вярваме, че
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това наистина помага и дава поле за изява на много млади хора. Ние сами обучаваме и
развиваме своите бъдещи кадри, вярвайки че така ще отговорим най-адекватно на
нуждите на бизнеса и ще открием нови работни места в една от най-перспективните
сфери на новото време.
Студентите в магистърската програма по „Бизнес анализ и ERP решения имат пряк
достъп до компаниите от бранша. Всеки лектор и компания мотивира и дава пример
за успешно развитие в сферата. По този начин студентите се учат от най-добрите и
получават реални практически знания, както и практики за успешно развитие на
кариерата.

Секция 3 – Описание на кандидатурата
Създадохме магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ провокирани от
факта, че в България има редица университети, които подготвят програмисти, но няма
нито една специалност, насочена към процеса на внедряване на системи за управление
на бизнеса. Сфера, в която специалистите трябва да разбират както от софтуерни
технологии, така и от счетоводство и финанси, управление на бизнес процеси и много
други области.
Магистърската програма е първата по рода си в България, която подготвя
изключително търсените и ценени консултанти по бизнес софтуер. С нея студентите се
реализират не като програмисти, а като специалисти по внедряване, продажба и
поддръжка на висок клас решения за управление на бизнеса – професии, които стават
все по-търсени в световен мащаб. Програмата е с икономическа насоченост, но се
фокусира върху това как информационните технологии помагат за укрепването на
модерни предприятия, които се стремят да постигнат своите стратегически приоритети
чрез използването на нови технологии.
Системите за управление на бизнеса са сред най-горещите тенденции в софтуерния
бранш. Днес бизнесът търси хора, които разбират и използват иновативни технологии
за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на тяхната компания.
Постигането на поставените стратегически бизнес цели е почти невъзможно без
широко използване на информационните технологии, тъй като те осигуряват средата за
провеждане на съвременния бизнес.
Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат ERP
бранша усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на
такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при
клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка.
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Завършвайки магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ студентите не
стават програмисти, а специалисти по внедряване на сложни софтуерни решения и
реализацията на проекти на стойност десетки или стотици хиляди левове.
Днес предприятия, банки, търговски вериги и други компании усилено внедряват
бизнес софтуерни системи и компаниите, реализиращи проектите, непрекъснато търсят
подготвени кадри, а заплащането на такива специалисти е много над средното за
страната.
Програмата се осъществява от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в
партньорство с ERP Academy и представители на някои от водещите български
компании за разработка и внедряване на бизнес софтуер, както и експерти в областта на
управлението на проекти, управлението на бизнес процесите, маркетинга, финансите,
онлайн бизнеса и други сфери, свързани с този сегмент. Магистърската програма
„Бизнес анализ и ERP решения“ събира едни от най-добрите експерти по бизнес
софтуер и лектори в България на едно място. Студентите се учат директно от водещи
български и международни специалисти в областта. Сред лекторите са представители
на някои от най-големите български компании за разработка и внедряване на бизнес
софтуер – Microsoft, IBM, SAP, Oracle Academy, ERP.BG, Балкан Сървисис, Тим
ВИЖЪН България, и други.
Магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ е подходяща за студенти с
икономическа насоченост, които нямат опит в бранша на бизнес софтуера, както и за
мениджъри на фирми, на които предстои внедряване на ERP система. Някои от
студентите, завършили програмата са именно представители на фирми, които се
нуждаят от знания за това как да изберат най-подходящата ERP система и как
ефективно да се възползват от нейните предимства (От съображения за сигурност не
можем да изброим имената на компаниите).
Всеки желаещ за кандидатства за магистратурата представя автобиография и се явява
на интервю с доц. д-р Наталия Футекова – основател на ERP Academy. На база
представените документи и проведенето интервю, се взима решение за допускането на
всеки кандидат до програмата.

Мисията на ERP Academy е да добави практическа стойност в образователната
система, чрез:
- Създаването на уникални за България и Европа програми, които са фокусирани върху
подготовката на кадри за кариера в сегмента на бизнес софтуера;
- Изпращане на гост-лектори от ERP бранша в подходящи дисциплини, с цел
повишаване на стойността на учебния процес;
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- Изготвяне на учебници и различни помагала, които лесно да могат да бъдат внедрени
в учебния процес на изучаваните в университетите дисциплини;
- Различни практически курсове за ERP системите;
- Подготовка на хората от бранша за развитие в научна дейност, чрез висококачествена
обучителна програма за докторанти и други;
- Осигуряване на стаж и работа в ERP компаниите в България за студентите, които
показват добри резултати.
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