МП "Митнически и данъчен контрол" - зимен семестър, учебна 2022/2023 година
Октомври

9-17 ч.

Ноември

1.10.2022

Митнически контрол гл. ас. д-р Цветан
събота
Мадански зала 420
от 9 до 19 часа

5.11.2022

2.10.2022

неделя

Митнически контрол гл. ас. д-р Цветан
Мадански зала 420
от 9 до 19 часа

8.10.2022

събота

Микроикономика доц. д-р Милен
Велушев зала 400

неделя

Микроикономика доц. д-р Милен
Велушев зала 400

събота

Микроикономика доц. д-р Милен
Велушев зала 400

16.10.2022

неделя

Микроикономика доц. д-р Милен
Велушев зала 400

23.10.2021

събота

Финансово отчитане доц. д-р Елеонора
Станчева-Тодорова
зала 400

24.10.2021

Финансово отчитане доц. д-р Елеонора
неделя
Станчева-Тодорова
зала 400

30.10.2021

събота

Финансово отчитане доц. д-р Елеонора
Станчева-Тодорова
зала 400

31.10.2021

неделя

Финансово отчитане доц. д-р Елеонора
Станчева-Тодорова
зала 400

9.10.2022

15.10.2022

9-17 ч.

Ръководител: гл. ас. д-р Цветан Мадански, tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg

Декември

9-17 ч.

Януари

9-17 ч.

събота

Макроикономика - доц.
д-р Димитър Златинов
зала 400

3.12.2022

събота

Международна
икономика - доц. д-р
Димитър Златинов зала
200

6.11.2022

неделя

Макроикономика - доц.
д-р Димитър Златинов
зала 400

4.12.2022

неделя

Международна
икономика - доц. д-р
Димитър Златинов зала
200

8.1.2023

неделя

Лични финанси - доц. д-р
Милен Велушев зала 420

12.11.2022

събота

Макроикономика - доц.
д-р Димитър Златинов
зала 400

10.12.2022

събота

Международна
икономика - доц. д-р
Димитър Златинов зала
200

14.1.2023

събота

Митнически контрол - гл.
ас. д-р Цветан Мадански
зала 200 от 9 до 19 часа

15.1.2023

Митнически режими и
процедури - гл. ас. д-р
неделя
Цветан Мадански зала 200
от 9 до 19 часа

7.1.2023

събота

Лични финанси - доц. д-р
Милен Велушев зала 420

неделя

Макроикономика - доц.
д-р Димитър Златинов
зала 400

11.12.2022

неделя

Международна
икономика - доц. д-р
Димитър Златинов зала
200

събота

Данъчно право и
данъчен процес - проф.
д-р Ганета
Минкова/хон.преп.
Маруся Димитрова зала
200

17.12.2022

събота

Европейски политики и
програми - гл. ас. д-р
Стоян Шаламанов зала
420

21.1.2023

събота

Митнически режими и
процедури - гл. ас. д-р
Цветан Мадански зала 420
от 9 до 19 часа

20.11.2022

неделя

Данъчно право и
данъчен процес - проф.
д-р Ганета
Минкова/хон.преп.
Маруся Димитрова зала
200

18.12.2022

неделя

Европейски политики и
програми - гл. ас. д-р
Стоян Шаламанов зала
420

22.1.2023

неделя

Митнически режими и
процедури - гл. ас. д-р
Цветан Мадански зала 420
от 9 до 19 часа

26.11.2022

събота

Данъчно право и
данъчен процес - проф.
д-р Ганета
Минкова/хон.преп.
Маруся Димитрова зала
200

неделя

Данъчно право и
данъчен процес - проф.
д-р Ганета
Минкова/хон.преп.
Маруся Димитрова зала
200

13.11.2022

19.11.2022

27.11.2022

Задължителни дисциплини:
1. Данъчно право и данъчен процес - проф. д-р Ганета Минкова
(ganminkova@abv.bg), хон. преп. Маруся Димитрова
(mandonova5@mail.bg)
2. Международна икономика - доц. д-р Димитър Златинов,
dzlatinov@feb.uni-sofia.bg
3. Финансово отчитане - доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова,
e_stancheva@feb.uni-sofia.bg
4. Митнически контрол - гл. ас. д-р Цветан Мадански,
tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg
5. Митнически режими и процедури - гл. ас. д-р Цветан Мадански,
tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg
САМО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЛЕТНИЯ ПРИЕМ: Данъчна и митническа
политика на ЕС - гл. ас. д-р Цветан Мадански, tzvetan_madanski@feb.unisofia.bg

Избираеми дисциплини:
1. Лични финанси - доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg
2. Европейски политики и програми - гл. ас. д-р Стоян Шаламанов,
shalamanov@feb.uni-sofia.bg
3. Писане на магистърска теза - екип от катедра "Стопанско управление":
проф. д.с.н. Цветан Давидков (tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg), проф.
д.ик.н. Желю Владимиров (jeve@feb.uni-sofia.bg), доц. д-р Иванка
Михайлова (ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg), доц. д-р Иван Ангелов
(ivanangel@feb.uni-sofia.bg)

Задължително избираеми дисциплини за неикономисти:
1. Микроикономика - доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.unisofia.bg
2. Макроикономика - доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.unisofia.bg

В синьо са обозначени задължителните дисциплини за икономисти и неикономисти; в оранжево - задължителните дисциплини САМО за неикономисти; в зелено - избираемите
дисциплини за икономисти и неикономисти
На студентите от летния прием през февруари 2022 г., които по учебен план имат задължителната дисциплина "Данъчна и митническа политика на ЕС", гл. ас. д-р Цветан
Мадански ще предостави електронни материали.
Избираемата дисциплина "Писане на магистърска теза" е задължителна за студентите, които ще разработват магистърска теза при дипломирането си. Занятията се провеждат
заедно със студентите от МП "Бизнес администрация" на следните дати: 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11, 18.11, 2.12 от 18 до 22 ч. в зала 300
Занятия по избираемите дисциплини "Лични финанси" и "Европейски политики и програми" се провеждат при минимален брой 6 записали ги студенти в МП "Икономика и
финанси", МП "Митнически и данъчен контрол" и МП "Бизнес икономика".

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

Информационна среща със студентите от
МП "Митнически и данъчен контрол"
ще се проведе на 7 октомври 2022 г.
/петък/ от 18.З0 часа на следния адрес в
MS Teams: https://bit.ly/infosreshtaIkonomika
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