
МП "Счетоводство и одит" - 4 семестъра Ръководител: доц. д-р Елеонора Станчева, e_stahcheva@feb.uni-sofia.bg

Избираем- Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни в бизнеса - доц. д-р Б. Богданова 24.04. и 08.05.2021 г.

За непроведени занятия, моля свържете се с Анелия Стефанова, any@feb.uni-sofia.bg! Декан: 

/доц. д-р Атанас Георгиев/

10--11

Избираем - Дериватни 

финансови инструменти – 

доц. д-р Надя Соколова

Задължителен за неикономисти - Финансови институции и пазари  - проф. д-р Стефан Петранов и                                   

гл. ас. д-р Божидар Недев – 13.03 и 20.03 

Задължителен за неикономисти - Финансови институции и пазари  - проф. д-р Стефан Петранов и                                   

гл. ас. д-р Божидар Недев – 14.03 и 21.03 

Задължителен за неикономисти - Финанси – 27.03 и 03.04 - проф. д-р Мария Видолова и гл. ас. д-р Божидар 

Недев

Задължителен за неикономисти - Финанси – 28.03 и 04.04 - проф. д-р Мария Видолова и гл. ас. д-р Божидар 

Недев

Задължителен за неикономисти - Счетоводство - доц. д-р А. Маринчев – 15.05.

Задължителен за неикономисти - Счетоводство - доц. д-р А. Маринчев – 9.05. и 16.05. 

Избираем Визуализация на данни от аналитично изследване - доц. д-р Боряна 

Богданова, хон.преп. Христо Христов -  18 април 2021 г. 

Избираем - Алтернативни 

инвестиции - гл. ас. д-р 

Божидар Недев, хон. преп. 

Венета Илиева сряда (от 

24.02. до 05.05.) 

Избираем - Дигитални 

бизнес модели и процеси - 

доц. д.ик.н. Антон Герунов  

(от 24.02. до 05.05.) 

Избираем - NoSQL за големи данни 

и потоци от данни в бизнеса – доц.          

д-р Николай Нетов - https://elearn.uni-

sofia.bg/course/view.php?id=50909

Неделя

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

Избираем - Визуализация на данни от аналитично изследване - доц. д-р Боряна Богданова, 

хон.преп. Христо Христов - 17 април 2021 г.

Избираем - Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни в бизнеса - доц. д-р Б. Богданова 25.04. и 09.05.2021 г.

Задължителен за неикономисти - Стопанска политика – доц. д-р Димитър Златинов и доц. д-р Стела Ралева - 6  

март 2021 г. линк: http://bit.ly/sueconfin

Задължителен за неикономисти - Стопанска политика – доц. д-р Димитър Златинов и доц. д-р Стела Ралева - 7  

март 2021 г. линк: http://bit.ly/sueconfin
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