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

/доц. д-р Атанас Георгиев/

20--21

СРЯДА

ВТОРНИК

Управление на човешките ресурси, факултативна (задължителна за 

неспециалисти) , л., доц. д-р Олимпия Ведър, 23 февруари

Управление на човешките ресурси, факултативна (задължителна за 

неспециалисти) , л., доц. д-р Олимпия Ведър, 24 февруари

Организационно поведение, факултативна (задължителна 

за неспециалисти) , л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 1 март

Организационно поведение, факултативна (задължителна 

за неспециалисти) , л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 2 март

21--22

ПОНЕДЕЛНИК

13--14 14--15 15--16 16--17 17--18 18--1912--13
Управление на човешките ресурси, факултативна (задължителна за 

неспециалисти) , л., доц. д-р Олимпия Ведър, 22 февруари

НЕДЕЛЯ

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

Управление на човешките ресурси, факултативна (задължителна за неспециалисти) , л., доц. д-р Олимпия Ведър, 27 февруари, 9-13 часа                     

и 14-17 часа

Организационно поведение, факултативна (задължителна за неспециалисти) , л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 6 март, 9-13 часа и             

14-16:30 часа

Организационно поведение, факултативна (задължителна за неспециалисти) , л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 7 март,  9-13 часа                 

и 14-16:30 часа

Проектен мениджмънт (MS PROJECT), задължителна за спец. СР , л., 

проф. д.ик.н. Румен Георгиев, 10, 17, 24 и 31 март; 7, 14 и 21 април 

7--8 8--9 9--10 10--11 11--12 19--20

Корпоративно предприемачество и иновации, избираема за СР , л., гл. ас. д-р Рая Каназирева, 4 април - 10-19 часа; 16 май - 10-13 часа

Управление на човешките ресурси, факултативна (задължителна за 

неспециалисти) , л., доц. д-р Олимпия Ведър, 25 февруари

Организационно поведение, факултативна (задължителна 

за неспециалисти) , л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 4 март

Организационно поведение, факултативна (задължителна 

за неспециалисти) , л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 5 март

Международни бизнес стратегии, задължителна за спец. СР , л. и упр., гл. ас. д-р Иван 

Ангелов, 11, 18 и 25 март; 1, 8, 15 и 22 април; 13, 20 и 27 май

Топ инструменти за управление на бизнеса, избираема за спец. РЧК и спец. СР , л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 14 март, 9-13 часа и 14-19 часа

Вземане на решение от икономическите агенти, задължителна за спец. РЧК , л. и 

упр., проф. д-р Георги Менгов, 8, 15, 22 и 29 март; 5, 12, 19 и 26 април; 10 и 17 май

Национална и организационна култура, задължителна за спец. РЧК и избираема за 

спец. СР , л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 9, 16, 23 и 30 март; 6, 13 и 20 април

Национална и организационна култура, задължителна за спец. РЧК , упр., ас. 

Ирена Младенова, 27 април; 11, 18 и 25 май

Управление на иновациите в организацията, избираема за спец. РЧК , л., проф. д.ик.н. 

Ж. Владимиров и доц. д-р Т. Ялъмов, 10, 17, 24 и 31 март; 7, 14 и 21 април 

Лидерство в мултикултурна среда, задължителна за спец. РЧК, л. и упр., доц. д-р Ия 

Петкова-Гурбалова, 11, 18 и 25 март; 1, 8, 15 и 22 април; 13, 20 и 27 май

Проектен мениджмънт (MS PROJECT), задължителна за спец. СР , упр., доц. д-р Николай Нетов, 27 март - 10:30-18 часа; 12 юни - 

10:30-13:30 часа

Управление на човешките ресурси, факултативна (задължителна за 

неспециалисти) , л., доц. д-р Олимпия Ведър, 26 февруари

Корпоративно предприемачество и иновации, избираема за СР , л., гл. ас. д-р Рая Каназирева, 3 април и 15 май, 10-18 часа

Екологичен мениджмънт, задължителна за спец. СР , л., проф. д-р Анастасия 

Бънкова, 19 и 26 март; 2, 9, 16 и 23 април; 14 май

Екологичен мениджмънт, задължителна за спец. СР , упр., доц. д-р Тодор 

Ялъмов, 21 и 28 май

Топ инструменти за управление на бизнеса, избираема за спец. РЧК и спец. СР , 

л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 12 март

Управление и развитие на нови и малки фирми, избираема за спец. РЧК , л., проф. 

д.ик.н. Ж. Владимиров и проф. д-р Д. Йорданова, 19 и 26 март; 2, 9, 16 и 23 април; 14 

май

Екологичен мениджмънт, задължителна за спец. СР , упр., доц. д-р Тодор Ялъмов, 29 май, 9-12 часа и 13-18 часа 

Топ инструменти за управление на бизнеса, избираема за спец. РЧК и спец. СР , л., проф. д.с.н. Цветан Давидков, 13 и 20 март, 9-13 часа и 14-19 часа

Проектен мениджмънт (MS PROJECT), задължителна за спец. СР , упр., доц. д-р Николай Нетов, 28 март, 10:30-19 часа
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