Седмичен план - МП Счетоводство и анализ на големи данни (I семестър - неикономисти с по-малко от 240 кредита)
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9--10

10--11

Администратор: доц. д-р Надя Велинова-Соколова, nadya.sokolova@feb.uni-sofia.bg
11--12
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14--15
15--16
16--17
17--18
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19--20

20--21

21--22

Бизнес анализ на предприятието - 1 и 2 част (л/у),
хон. преп. Соня Димитрова, зала 400 (избираем)
Теория и управление на инвестициите, лекции
проф. д-р Стефан Петранов - онлайн (избираем)

ПОНЕДЕЛНИК

Данъците в счетоводството - II част (л/у), хон.
преп. Велин Филипов, хон. преп. Калина
Златанова, хон. преп. Цветана Янкова зала 300
(избираем)
Международни банкови регулации и
управление на риска, лекции
проф. д-р Мария Видолова - онлайн
(избираем)

ВТОРНИК

Ефективно управление на бизнеса 1 част (л/у)
доц. д-р Илияна Анкова - онлайн (избираем)
Бизнес анализ на предприятието - 1 и 2 част (л/у),
хон. преп. Соня Димитрова, зала (избираем)
Финтех и е-банкиране, лекция, ас. д-р Деян Радев
(от 7 октомври до 18 ноември вкл.) - онлайн
(избираем)

СРЯДА

Международни банкови регулации и управление
на риска, упр., ас. д-р Деян Радев (от 25 ноември
до края на семестъра) - онлайн (избираем)
Външен и вътрешен одит - II част (л/у), хон. преп.
Даниела Петкова, зала 524 (избираем)

Търговия с валути и финансови
инструменти, лекции
хон.преп. Димитър Стоянов онлайн (избираем)

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Микроикономика - доц. д-р Милен Велушев - 3, 10 октомври онлайн: http://bit.ly/sueconfin

СЪБОТА

Макроикономика - доц. д-р Димитър Златинов - 17, 24 октомври онлайн: http://bit.ly/sueconfin

Финансово отчитане - лекции и упражнения,
доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова, на 12 декември онлайн

Микроикономика - доц. д-р Милен Велушев - 4, 11 октомври онлайн: http://bit.ly/sueconfin

Макроикономика - доц. д-р Димитър Златинов - 18, 25 октомври (упражнения, хон. преп. Десислава
Каридова) онлайн: http://bit.ly/sueconfin
НЕДЕЛЯ
Финансово отчитане - лекции и упражнения,
доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова, на 6 и 13 декември онлайн
Теория и управление на инвестициите - упражнения на 8.11., 20.12. и 24.01.
ас. Васил Караиванов - онлайн (избираем)

За непроведени занятия, моля свържете се с Илона Цицелкова, ilona@feb.uni-sofia.bg!
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