
МП "Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси", зимен семестър, учебна 2020-2021 г. 

Администратор: гл. ас. д-р Иванка Михайлова, ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

Ако в графика не са посочени конкретни дни и часове, занятията по съответната дисциплина се провеждат ежеседмично в съответния ден и час.

Задължителна дисциплина

За непроведени занятия, моля свържете се с Илона Цицелкова, ilona@feb.uni-sofia.bg! Декан: 

/доц. д-р Атанас Георгиев/

21--22

ВТОРНИК

Учеща организация, лекции и упражнения

доц. д-р Тодор Ялъмов,

зала 304 - 6 и 13 октомври, 15 декември и 

12 януари; останалите занятия са онлайн

Предприемачество, л., избираема,

проф. д.с.н. Цветан Давидков,                                   

зала 420

СРЯДА

Стратегическо управление, л., избираема,

ас. д-р Иван Ангелов,                                                  

зала 420

М-бизнес, лекции, избираема,                                                   

доц. д-р Тодор Ялъмов,                                             

зала 304 - 7 и 14 октомври, 16 декември и 

13 януари; останалите занятия са онлайн

ЧЕТВЪРТЪК

Организационна промяна и развитие, лекции,                        

проф. д.ик.н. Желю Владимиров,                                               

8 октомври - зала 304; 15, 22 и 29 октомври, 5 и 12 

ноември - онлайн; 19 ноември - зала 304                           

Макроикономика, факултативна - задължителна за 

неспециалисти , лекции

доц. д-р Милен Велушев,                                                            

26 ноември; 3, 10 и 17 декември; 7, 14 и 21 януари 

онлайн                                                                                   

ПОНЕДЕЛНИК

Управление и развитие на 

организационната култура, лекции

проф. д.с.н. Цветан Давидков, до 7 декември 

(включително) - зала 304, упражнения гл. 

ас. д-р Рая Каназирева - 14 декември, 11 и 

18 януари - онлайн                                                   

18--1917--18 19--20 20--21

Избираема дисциплина

Факултативна дисциплина (задължителна за студентите, които нямат бакалавърска или магистърска степен по Стопанско управление или Икономика)

12--13 13--14 14--15 15--16 16--177--8 8--9 9--10 10--11 11--12

Писане на магистърска теза, лекции,

 проф. д.с.н. Цветан Давидков - 9, 16 и 23 

октомври - зала 300;  ас. д-р Иван Ангелов -                 

30 октомври - онлайн; доц. д-р Тодор 

Ялъмов - 6 ноември - онлайн; проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров - 13 ноември - онлайн и 

20 ноември - зала 300; гл. ас. д-р Иванка 

Михайлова - 27 ноември - зала 300 и 4 

декември - онлайн

НЕДЕЛЯ

Микроикономика, факултативна - задължителна за неспециалисти, лекции доц. д-р Милен Велушев, 4 октомври,                     

9-17 часа, онлайн: http://bit.ly/sueconfin

Основи на управлението, факултативна - задължителна за неспециалисти , лекции доц. д-р Теодор Атанасов, гл. ас. д-р Иванка 

Михайлова - 6 декември от 8.00 до 17.00 ч. онлайн

Различните видове дисциплини са означени с различни цветове:

ПЕТЪК

СЪБОТА

Микроикономика, факултативна - задължителна за неспециалисти , лекции доц. д-р Милен Велушев, 3 и 10 октомври, 

9-17 часа, онлайн: http://bit.ly/sueconfin

Съвременни развития и иновации в управлението на човешките ресурси, лекции и упражнения

доц. д-р Олимпия Ведър - 17 октомври и 16 януари - онлайн  

проф. д.ик.н. Желю Владимиров - 24 октомври (зала 304) и 31 октомври (онлайн) 

проф. д.с.н. Цветан Давидков - 19 декември и 9 януари - зала 304

 Организационна промяна и развитие, упр., ас. Ирена Младенова, 7, 

14 и 28 ноември от 8 до 12 часа, зала 304                                                             

Управление и развитие на организационната култура, упр.,

 гл. ас. д-р Рая Каназирева, 21 ноември от 9 до 12 ч. в зала 304                                                     

Стратегически маркетинг, лекции, избираема,  проф. д.ик.н. Невяна Кръстева, 7, 14, 21 и 

28 ноември; 5 декември; 13-18 часа онлайн

Основи на управлението, факултативна - задължителна за неспециалисти , лекции доц. д-р Теодор Атанасов, гл. ас. д-р Иванка 

Михайлова - 5 и 12 декември от 8.00 до 17.00 ч. зала 300


		2020-09-26T12:23:00+0300
	Atanas Dimitrov Georgiev




