МП "Митнически и данъчен контрол" - зимен семестър, учебна 2020/2021 година

ЗАНЯТИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО И НЕПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ!

Администратор: ас. Илия Атанасов, i.atanasov@feb.uni-sofia.bg

Информационна среща с ръководството на магистърската програма - 1.10.2020
г., 18.30 ч. онлайн: http://bit.ly/sumdk
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онлайн

23.1.2021 събота

Икономика на
публичния сектор
420 зала

21.11.2020
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Задължителни дисциплини:
1. Митнически контрол - гл. ас. д-р Цветан Мадански,
tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg
2. Митнически режими и процедури - гл. ас. д-р Цветан Мадански,
tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg
3. Финансово отчитане - доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова,
e_stancheva@feb.uni-sofia.bg
4. Икономика на публичния сектор - д-р Стойко Митов,
s.mitov@feb.uni-sofia.bg
5. Международни бизнес трансакции - д-р Стойко Митов,
s.mitov@feb.uni-sofia.bg
Избираеми дисциплини:
1. Лични финанси - доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.unisofia.bg
2. Пазар на труда и индустриални отношения - доц. д-р Владимир
Пеовски, v.peovski@feb.uni-sofia.bg
3. Институционална икономика - проф. дикн Георги Чобанов,
georgech@feb.uni-sofia.bg
4. Писане на магистърска теза - екип от катедра "Стопанско
управление", ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

Факултативни дисциплини - задължителни за неикономисти:
1. Микроикономика - доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.unisofia.bg
2. Макроикономика - доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.unisofia.bg
3. Международна икономика - доц. д-р Димитър Златинов,
dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

Международна
икономика онлайн:
http://bit.ly/sueconfin
Международна
икономика онлайн:
http://bit.ly/sueconfin

В синьо са обозначени задължителните дисциплини за икономисти и неикономисти; в зелено - избираемите дисциплини за икономисти и неикономисти; в
оранжево - задължителните дисциплини за неикономисти.
Избираемата дисциплина "Писане на магистърска теза" е задължителна за студентите, които ще разработват магистърска теза при дипломирането си.
Занятията се провеждат на следните дати: 9.10, 16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11, 4.12 от 18 часа заедно със студентите от МП "Бизнес
администрация" в зала 300 и онлайн.
Занятия по избираемите дисциплини "Институционална икономика", "Лични финанси" и "Пазар на труда и индустриални отношения" се провеждат при
минимален брой 6 записали ги студенти в МП "Икономика и финанси" и МП "Митнически и данъчен контрол".
За непроведени занятия, моля свържете се с Илона Цицелкова, ilona@feb.uni-sofia.bg!
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