
Утвърждавам:.................

/доц.д-р Т.Седларски/

Икономика и финанси IІ курс , 1 и 2 група (приети с англ.език)

Забележка: Упражненията по Въведение в счетоводството ще започнат през седмицата от 19 март 2018 г.

FOREX, изб, доц.Нетов, 

х.ас.Д.Стоянов, з 001

Икономически начин на 

мислене – нетрадиционни 

приложения, доц. д-р Вл. 

Пеовски зала 401 избираем

128 Немски език х.ас.Ел.Берова           з 

214 Немски език, х.ас.Ил.Шокова 

изб Техники за успешно 

кариерно развитие /”Бърза 

пътека”/ проф.дфн 

Мавродиева и лектори от 

бизнеса, зала 304

Основи на митническия 

контрол, доц.д-р Тодор 

Попов, х.ас.Цв.Мадански, 

избираем, зала 401

Бази от данни в стопанското 

управление упр /на англ.език/ 

доц. д-р Дияна Тишева зала 303 

1 гр.

Основи на статистиката

І  и ІI  част /на англ.език/ 2 

гр

х.ас.Ив.Руневска

зала 401Бизнес английски,  зала 212 

х.ас.М.Цанева 2 гр Ик и Ф избираем

Основи на статистиката І  

и ІІ част /на англ.език/

проф.Чобанов упр 1 гр Ик 

и Ф

з.304 Социално 

предприемачество, изб,  

проф. д.с.н. Цв. Давидков

зала 213 Итал.език, ас.Ант.Китова 

Фр.език ас.д-р Ем. Свиларова, з 523  

Немски език  -  доц. Г.Павлова з.232 

Икономическа статистика, упр

х.ас.Боряна Иванова, х.ас.Цветелина Димитрова, 

х.ас.Цвета Костова зала  524 

упражненията започват на 10 март и ще се 

провеждат през седмица

Основи на статистиката І  

и ІІ част /на англ.език/

проф.Чобанов

зала 420

Въведение в счетоводството, упр

доц.д-р Н.Велинова

зала 304 1 гр. Ик

зала 422 Исп. език, х.ас. Ст.Гроздев

13--147--8

Бизнес английски,  зала 212 

х.ас.М.Цанева 1 гр избираем

СЪБОТА

Търговско право, л

проф. д-р Камелия Касабова

зала 292, Ректорат

10--11 11--12

ЧЕТВЪРТЪК

СРЯДА Въведение в счетоводството, л 

доц. д-р Надя Велинова - Соколова

зала 400

зала 418 Исп. език, х.ас. Ст.Гроздев

з 418 Руски език, Вл.Манчев

зала 402 Руски език, доц.Илка Бирова

ПЕТЪК

9--10 16--1714--15

ВТОРНИК

Икономическа статистика 

(на англ.език) л

доц.д-р Р.Ганева

зала 400

Бази от данни в стопанското управление, 

л

доц. д-р Кр. Швертнер

зала 200

ПОНЕДЕЛНИК

20--218--9 21--2217--18

Въведение в счетоводството, упр

х.ас.Стойко Митов

зала 411 2 гр Ик

Бази от данни в стопанското управление 

упр /на англ.език/ ас.Джеймс Осонду зала 

002 2 гр.

12--13 15--16 19--2018--19


