Седмичен план - МП Финанси, инвестиции и финтех (4-семестриална) - 3 семестър (зимен семестър, 2022-23 г.)
Ръководител: доц. д-р Божидар Недев, bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg
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Финтех и е-банкиране (на английски
език) ас. д-р Деян Радев (от 3.10. до 14.11.), зала
400
Анализ на паричната политика (избираем),
лекции
доц. д-р Мариела Ненова-Амар (от 3.10. до
14.11.), зала 317

ПОНЕДЕЛНИК

Бизнес анализ на предприятието 1 и 2 част
(избираем), лекиции и упражнения, хон. преп.
Соня Димитрова (от 3.10. до 16.01.) зала 420
Бизнес оценяване, лекции, доц. д-р
Марселен Йовоган, 30 часа (от 4.10.
до 17.01.), зала 300

ВТОРНИК

Ефективно управление на бизнеса 1 част, лекции
и упражнения (избираем), доц. д-р И. Анкова (от
4.10. до 17.01.), зала 400
Търговия с валути и финансови
инструменти, лекции
хон. преп. Галин Стоянов, хон. преп.
Димитър Стоянов (от 05.10 до 18.01.),
зала 420

СРЯДА

Бизнес анализ на предприятието 1 и 2 част
(избираем), лекиции и упражнения, хон. преп.
Соня Димитрова (от 5.10. до 18.01), зала 200
Международни банкови регулации и
управление на риска, лекции
проф. д-р Мария Видолова (от 6.10.
до 1.12.), зала 400
Международни банкови регулации и управление
на риска, упр., ас. д-р Деян Радев (от 15.12. до
19.01.), зала 400
Финансово счетоводство за
напреднали, упражнения, доц. д-р
Илияна Анкова, зала 304 (от 20.10. до
19.01.)
Предварителна обработка на големи
масиви от данни в бизнеса (избираем),
лекции, доц. д-р Боряна Богданова (от 6.10.
до 17.11.), зала 401
Машинно самообучение за бизнес и
финанси (избираем), лекция, доц. д-р
Боряна Богданова, ас. Глория Христова (от
24.11. до 19.01.), зала 401

ЧЕТВЪРТЪК

Финтех и е-банкиране (на англ. ез.)
ас. д-р Деян Радев (от 7.10. до 11.11.),
зала 400

ПЕТЪК

Международни банкови регулации и управление
на риска, упр., ас. д-р Деян Радев (на 16.12. и
13.01.), зала 400
Приложен макроикономически анализ и прогнозиране, лекции и упражнения, доц. д-р
Мариела Ненова-Амар, гл. ас. д-р Даниел Касабов (на 19.11, 26.11, 03.12, 10.12, 17.12, 07.01,
14.01, 21.01), зала 304
СЪБОТА
Финансово счетоводство за напреднали (избираем) – лекции доц. д-р Елеонора
Станчева-Тодорова - 3 декември - зала 420, 10 декември - зала 400, 17 декември зала 400 и 7 януари - зала 200 от 9:30 до 16:00 ч.
Приложен макроикономически анализ и прогнозиране, лекции и упражнения, доц. д-р
Мариела Ненова-Амар, гл. ас, д-р Даниел Касабов (на 20.11., 11.12.), зала 304
НЕДЕЛЯ
Финансово счетоводство за напреднали (избираем) – лекции, доц. д-р Елеонора
Станчева-Тодорова - 4 декември - зала 420, 11 декември - зала 300, 18 декември зала 400 и 8 януари - зала 400 от 9:30 до 16:00 ч.

За непроведени занятия, моля свържете се с Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg!
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задължителна дисциплина
избираема дисциплина
!

Избираемият курс "Визуализация
на данни от аналитично
изследване" ще се предложи през
следващия семестър!

Студентите, които желаят да
изберат курса Машинно
самообучение за бизнес и финанси
е желателно да запишат и
! избираемия курс Предварителна
обработка на големи масиви от
данни в бизнеса, който има
въвеждащ характер!

