
МП "Икономика и финанси" - зимен семестър, учебна 2020/2021 година ВСИЧКИ ЗАНЯТИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОНЛАЙН! Администратор: доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

9-17 ч. 9-17 ч. 9-17 ч. 9-17 ч.

3.10.2020 събота

Микроикономика: 

http://bit.ly/sueconf

in

7.11.2020 събота

Гражданско и 

търговско право: 

https://elearn.uni-

sofia.bg/course/view.p

hp?id=43846 

5.12.2020 събота

Международна 

икономика: 

http://bit.ly/sueco

nfin

9.1.2021 събота Лични финанси

4.10.2020 неделя

Микроикономика: 

http://bit.ly/sueconf

in

8.11.2020 неделя 6.12.2020 неделя

Международна 

икономика - 

упражнения: 

http://bit.ly/sueco

nfin

10.1.2021 неделя Лични финанси

10.10.2020 събота

Микроикономика: 

http://bit.ly/sueconf

in

14.11.2020 събота

Гражданско и 

търговско право: 

https://elearn.uni-

sofia.bg/course/view.p

hp?id=43846 

12.12.2020 събота 16.1.2021 събота

Пазар на труда и 

индустриални 

отношения

11.10.2020 неделя

Микроикономика - 

упражнения: 

http://bit.ly/sueconf

15.11.2020 неделя

Основи на 

управлението: 

http://bit.ly/sueconfin

13.12.2020 неделя 17.1.2021 неделя

Пазар на труда и 

индустриални 

отношения

17.10.2020 събота

Макроикономика: 

http://bit.ly/sueconf

in

21.11.2020 събота

Гражданско и 

търговско право: 

https://elearn.uni-

sofia.bg/course/view.p

hp?id=43846 

19.12.2020 събота
Институционална 

икономика

18.10.2020 неделя

Макроикономика: 

http://bit.ly/sueconf

in

22.11.2020 неделя

Основи на 

управлението: 

http://bit.ly/sueconfin

20.12.2020 неделя
Институционална 

икономика

24.10.2020 събота

Макроикономика: 

http://bit.ly/sueconf

in

28.11.2020 събота

Международна 

икономика: 

http://bit.ly/sueconfin

25.10.2020 неделя

Макроикономика - 

упражнения: 

http://bit.ly/sueconf

in

29.11.2020 неделя

Международна 

икономика: 

http://bit.ly/sueconfin

31.10.2020 събота

Гражданско и 

търговско право от 

8.30 до 12 ч. 

https://elearn.uni-

sofia.bg/course/vie

w.php?id=43846 

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

/доц. д-р Атанас Георгиев/

Информационна среща с ръководството на магистърската програма - 2.10.2020 

г., 18.30 ч. онлайн: http://bit.ly/sueconfin

Задължителни дисциплини:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Микроикономика - лекции и упражнения: доц. д-р Милен Велушев, 

mvelushev@feb.uni-sofia.bg

2. Макроикономика - лекции: доц. д-р Димитър Златинов, 

dzlatinov@feb.uni-sofia.bg;  упражнения: хон. преп. Десислава 

Каридова, dkaridova@gmail.com

3. Международна икономика - лекции: доц. д-р Димитър Златинов, 

dzlatinov@feb.uni-sofia.bg; упражнения: доц. д-р Димитър Златинов, 

дем. Велимира Нинова, velininova@gmail.com

4. Основи на управлението - лекции: доц. д-р Теодор Атанасов, 

teo@feb.uni-sofia.bg, гл. ас. д-р Иванка Михайлова, 

ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

5. Гражданско и търговско право - лекции: проф. д-р Камелия 

Касабова, k.kassabova@mail.orbitel.bg

Избираеми дисциплини:                                                                                                                                         

1. Лични финанси - доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-

sofia.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

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".

Октомври Ноември Декември Януари

В оранжево са обозначени задължителните дисциплини, а в зелено - избираемите дисциплини.

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.
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