
5 октомври събота

6 октомври неделя

12 октомври събота

13 октомври неделя

19 октомври събота

20 октомври неделя

26 октомври събота

27 октомври неделя

2 ноември събота

3 ноември неделя

9 ноември събота

 

23 ноември събота

24 ноември неделя

30 ноември събота

1 декември неделя

7 декември събота

8 декември неделя

14 декември събота

Микроикономика гл. ас. д-р 

Милен Велушев зала Ректорат, 

зала 255 

МП Икономика и финанси задочно обучение /I сем. неикономисти с прием през м. септември 2019 г. и II сем. 

неикономисти с прием през м. февруари 2019 г./

9-13 14-18

Микроикономика гл. ас. д-р 

Милен Велушев зала Ректорат, 

зала 255

Микроикономика гл. ас. д-р 

Милен Велушев зала Ректорат, 

зала 255

16 ноември събота

Лични финанси избираем гл. 

ас. д-р Милен Велушев зала 

128

Международни бизнес 

трансакции избираем ас. д-р 

Стойко Митов зала 212

Микроикономика гл. ас. д-р 

Милен Велушев зала Ректорат, 

зала 255 

Макроикономика гл. ас. д-р 

Димитър Златинов зала 

Ректорат, зала 255, от 10 до 19 

часа

Макроикономика гл. ас. д-р 

Димитър Златинов зала 

Ректорат, зала 255, от 10 до 19 

часа

Макроикономика гл. ас. д-р 

Димитър Златинов зала 

Ректорат, зала 255, 

Макроикономика гл. ас. д-р 

Димитър Златинов зала 

Ректорат, зала 255

Основи на управлението         

доц. д-р Теодор Атанасов, гл. 

ас. д-р Иванка Михайлова зала 

Ректорат

Основи на управлението         

доц. д-р Теодор Атанасов, гл. 

ас. д-р Иванка Михайлова зала 

Ректорат

Основи на управлението         

доц. д-р Теодор Атанасов, гл. 

ас. д-р Иванка Михайлова зала 

Ректорат

10 ноември неделя

15 декември неделя

Институционална икономика 

избираем проф. дикн Георги 

Чобанов зала 128

Икономика на публичния 

сектор избираема ас. д-р 

Стойко Митов зала 212

17 ноември неделя

Лични финанси избираем гл. 

ас. д-р Милен Велушев зала 

128

Международни бизнес 

трансакции избираем ас. д-р 

Стойко Митов зала 212

Международна икономика гл. 

ас. д-р Димитър Златинов зала 

Ректорат от 10 до 19 часа

Международна икономика гл. 

ас. д-р Димитър Златинов зала 

Ректорат

Международна икономика гл. 

ас. д-р Димитър Златинов зала 

Ректорат

Международна икономика гл. 

ас. д-р Димитър Златинов зала 

Ректорат

Гражданско и търговско право 

проф. д-р Камелия Касабова 

зала от 9 до 15 часа
Студентски празник

Гражданско и търговско право 

проф. д-р Камелия Касабова 

зала Ректорат от 9 до 15 часа



21 декември събота

22 декември неделя

11 януари събота

18 януари събота

19 януари неделя

Гражданско и търговско право 

проф. д-р Камелия Касабова 

зала Ректорат от 9 до 15 часа

Институционална икономика 

избираем проф. дикн Георги 

Чобанов зала 128

4 януари събота

Гражданско и търговско право 

проф. д-р Камелия Касабова 

зала Ректорат от 9 до 15 часа

Лични финанси избираем гл. 

ас. д-р Милен Велушев зала 

128

Международни бизнес 

трансакции избираем ас. д-р 

Стойко Митов зала 212

Гражданско и търговско право 

проф. д-р Камелия Касабова 

зала Ректорат от 9 до 15 часа

Писане на магистърска теза - 

първа част избираем проф. дсн 

Цветан Давидков зала 300

5 януари неделя

Институционална икономика 

избираем проф. дикн Георги 

Чобанов зала 128

Икономика на публичния 

сектор избираема ас. д-р 

Стойко Митов зала 212

Гражданско и търговско право 

проф. д-р Камелия Касабова 

зала Ректорат от 9 до 15 часа

12 януари неделя

Писане на магистърска теза - 

първа част избираем проф. дсн 

Цветан Давидков зала 300

Институционална икономика 

избираем проф. дикн Георги 

Чобанов зала 128


