
Утвърждавам:.................

/доц.д-р Т.Седларски/

СтУ ІIІ курс - 1,2,3 гр.(приети с англ.език)

 

Забележка: Групата студенти, изучаващи Руски език /начинаещи/ в настоящия семестър ще има нов преподавател - доц.д-р Илка Бирова.

Евристични методи в 

управлението, проф. 

Анастасия Бънкова зала 

304 избираем

Управление и 

унаследяване на семейна 

фирма, доц. д-р Д. 

Йорданова,  избираем, 

зала 422

Основи на митническия 

контрол, доц.д-р Тодор 

Попов, х.ас.Цв.Мадански, 

избираем, зала 401

Немски език 

х.ас.Сл.Хърлева, з.215
Руски език, гл.ас.д-р 

Ир.Манова, з 401

Бизнес планиране и контрол, упр 

доц. д-р Т. Атанасов

зала 422 /3 гр./

зала 213 Италиански език, 

ас.Ант.Китова

зала 422 Испански език, 

х.ас. Ст.Гроздев

Основи на 

предприемачеството и 

малкия бизнес, доц. д-р 

Десислава Йорданова, 

зала 422,  1 гр. упр 

/упражненията се 

провеждат през седмица/ 

128 Немски език 

х.ас.Ел.Берова  3 курс

ВТОРНИК

12--139--10 11--128--9

Бизнес планиране и контрол, упр 

доц. д-р Т. Атанасов

зала 422 /2 гр./

СЪБОТА

ЧЕТВЪРТЪК

СРЯДА

ПЕТЪК

7--8 18--19

ПОНЕДЕЛНИК

13--14

Европейска стратегия  за 

управление на качеството 

избираем л проф. Давидков,  

зала 300

Основи на 

предприемачеството и 

малкия бизнес, доц. д-р 

Десислава Йорданова, 

зала 304 л

Основи на 

предприемачеството и 

малкия бизнес, доц. д-р 

Десислава Йорданова, 

зала 401 2 и 3 група  

упр/групите се редуват 

през седмица/

17--1816--17

Бизнес планиране и контрол, упр 

доц. д-р Т. Атанасов

зала 411 1 гр.

Основи на иконометрията

/на английски език/ л

доц.д-р Боян Ломев

зала 420

   523 Фр.език ас. Ем. 

Свиларова 

Немски  -  напреднали - 

х.ас.Сл.Хърлева, з 215

Бизнес планиране и контрол, л

доц. д-р Т. Атанасов

зала 200

Основи на иконометрията 

/на англ.език/

 упр 1 гр.

ас. Б.Амаров

зала 302 1 гр. СтУ

15--1614--15 20--21

зала 402 Руски език, 

доц.Илка Бирова

10--11 19--20
зала 302 Основи на 

иконометрията /на англ.ез./ 

упр ас. Б. Амаров  2 гр.

зала 302 Основи на 

иконометрията /на англ.ез./ 

упр ас. Б. Амаров  3 гр.

зала 422 Испански език, 

х.ас. Ст.Гроздев

з.304 Социално 

предприемачество, изб,  

проф. д.с.н. Цв. Давидков, 

х.ас. Д. Аладжова

FOREX, изб, доц.Нетов, 

х.ас.Д.Стоянов, з 001

Руски език, гл.ас.д-р 

Ир.Манова, з 401

21--22

Съвременни практики в 

УЧР - автоматизирана 

система за управление на 

персонала HeRMeS, х.ас. 

Антон Колев, зала 306 

избираем


