
Утвърждавам:................./доц.д-р Т.Седларски/

МП БА-СУ и БА-РЧР  /II семестър специалисти и IV семестър неспециалисти/

Забележка: 

изборен курс: Топ инструменти за управление на бизнеса – 30/0, 2 кредита – проф. д. с. н. Цветан Давидков по календарен графика на МН Бизнес администрация

изборен курс: •	Конкурентно стратегическо мислене в бизнеса – 30/0, 2 кредита – проф. д. ик. н. Румен Георгиев по календарен график на МН Бизнес администрация

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

12--13

Управление на иновациите в организацията,л/у,

задължителен за Иновации и предприемачество, зала 302

проф. д. ик. н. Ж. Владимиров, доц. д-р Т.Ялъмов 

Проектен мениджмънт (MS PROJECT)

задължителен за СР

проф. д. ик. н. Румен Георгиев, доц. д-р Николай Нетов

зала 308

9--10 10--11 11--12 21--2219--20 20--21

Социално 

предприемачество,  л.

изборна 

 проф. д.с.н. Цв. Давидков

зала зала 304

7--8 8--9 15--16 16--17 18--1913--14 14--15 17--18

НЕДЕЛЯ

Екологичен мениджмънт, задължителен за СР, зала 306

лекции, проф. Бънкова, събота 10:00-13:00

упр., д-р Михайлова, събота от 13:00-16:00

Национална и организационна култура, задължителен за РЧК, 

понеделник, 18:15- 21:00, зала 304 , проф. д. с. н. Цв. Давидков, ас. Ир. Младенова, 06-07., 13-14., 20-21., 04, 9ч., зала 316

Управление и развитие на нови и малки фирми, задължителен за Иновации и предприемачество

проф. д. ик. н. Желю Владимиров, проф. д-р Десислава Йорданова 

зала 401, 9,23,24,30 март, 6 и 20 април, 18 и 19 май

Корпоративно предприемачество и иновации, задължителен за Иновации и предприемачество

гл. ас. д-р Рая Каназирева, зала 401 16 и 17 март

Корпоративно предприемачество и 

иновации, 

задължителен за Иновации и 

предприемачество

гл. ас. д-р Рая Каназирева 

зала 306, от 29.03

Международни бизнес стратегии, 

задължителен за РЧК

д-р Иван Ангелов

зала 401

Зелен маркетинг, л. изборна

проф. д.ик.н. Н. Кръстева

х. пр. Емил Георгиев

зала 306, 7,11 и 21 март, 4,11,18 и 25 април

СЪБОТА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Управление на организации с нестопанска 

цел, л. на анг. ез., изборна

 доц. д-р Тодор Ялъмов

зала 306

Вземане на решения от икономическите 

агенти, л./у., проф. д-р Г. Менгов

зала 304, курсът е задължителен РЧК


