МП "Счетоводство и одит" - 3 семестъра
7--8

8--9

9--10

10--11

Ръководител: доц. д-р Елеонора Станчева, e_stahcheva@feb.uni-sofia.bg
11--12

12--13

13--14

14--15

15--16

16--17

17--18

18--19

19--20

20--21

21--22

Данъците в счетоводството 1 част,
доц. д-р Е. Станчева, хон. преп. Е.
Попова, хон. преп. Б. Бойчев, хон.
преп. Кр. Узунова

ПОНЕДЕЛНИК

Международни стандарти за финансово отчитане
1 и 2 част - доц. д-р Е. Станчева, хон. преп. В.
Йорданова (Част от упражненията по
дисциплината ще бъдат проведени в рамките на
три уикенда през месец май и юни, 2021 г., като
конкретните дати ще бъдат уточнени
допълнително)
ВТОРНИК

Избираем Бюджетиране на
проекти, изпълнявани
чрез оперативни
програми на втория
програмен период –
проф. д-р Вуцова

Външен и вътрешен одит 1 част, доц.
д-р Илияна Анкова, хон. преп.
Даниела Петкова

СРЯДА

Международни стандарти за финансово отчитане
1 и 2 част - доц. д-р Е. Станчева, хон. преп. В.
Йорданова (Част от упражненията по
дисциплината ще бъдат проведени в рамките на
три уикенда през месец май и юни, 2021 г., като
конкретните дати ще бъдат уточнени
допълнително)
Избираем - Счетоводство на
застрахователните и осигурителните
предприятия - доц. д-р Надя ВелиноваСоколова

ЧЕТВЪРТЪК

Избираем - Бюджетно счетоводство - доц.
д-р Илияна Анкова (начало на заниманията
– 11.03.2021 г.)
Избираем - NoSQL за големи данни и
потоци от данни в бизнеса – доц. д-р
Николай Нетов - https://elearn.unisofia.bg/course/view.php?id=50909

Ефективно управление на бизнеса 2
част - доц. д-р Илияна Анкова
ПЕТЪК

Избираем - Счетоводни програмни
продукти – доц. д-р Емил Митов
Избираем- Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни в бизнеса - доц. д-р Б. Богданова 24.04. и 08.05.2021 г .
Избираем - Визуализация на данни от аналитично изследване - доц. д-р Боряна Богданова, хон.преп.
Христо Христов - 17 април 2021 г.
СЪБОТА

Задължителен за неикономисти - Стопанска политика – доц. д-р Димитър Златинов и доц. д-р Стела Ралева - 6
март 2021 г. линк: http://bit.ly/sueconfin
Задължителен за неикономисти - Финансови институции и пазари - проф. д-р Стефан Петранов и
гл. ас. д-р Божидар Недев – 13.03 и 20.03
Избираем - Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни в бизнеса - доц. д-р Б. Богданова 25.04. и 09.05.2021 г.

Неделя

Избираем Визуализация на данни от аналитично изследване - доц. д-р Боряна Богданова,
хон. преп. Христо Христов - 18 април 2021 г.
Задължителен за неикономисти - Стопанска политика – доц. д-р Димитър Златинов и доц. д-р Стела Ралева - 7
март 2021 г. линк: http://bit.ly/sueconfin
Задължителен за неикономисти - Финансови институции и пазари - проф. д-р Стефан Петранов и
гл. ас. д-р Божидар Недев – 14.03 и 21.03
Digitally signed by Atanas Dimitrov

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