МП "Икономика и управление на публични ресурси" - летен семестър, учебна 2021/2022 година
Февруари

26.2.2022 събота

9-17 ч.

Счетоводство на
предприятията в
публичния сектор доц. д-р Илияна
Анкова
/избираема/ зала
316

Счетоводство на
предприятията в
публичния сектор 27.2.2022 неделя
доц. д-р Илияна
Анкова
/избираема/ зала
316

Март

5.3.2022

6.3.2022

12.3.2022

13.3.2022

19.3.2022

20.3.2022

9-17 ч.

събота

Право на
интелектуалната
собственост и защита
на личните данни доц. д-р Савина
МихайловаГолеминова, хон.
преп. д-р Симона
Велева /избираема/
зала 316

неделя

Управление на ИТ
услуги - доц. д.ик.н.
Антон Герунов зала
317

събота

Право на
интелектуалната
собственост и защита
на личните данни доц. д-р Савина
МихайловаГолеминова, хон.
преп. д-р Симона
Велева /избираема/
зала 316

неделя

Управление на ИТ
услуги - доц. д.ик.н.
Антон Герунов зала
317

събота

Топ инструменти за
управление на
публичните ресурси проф. д.с.н. Цветан
Давидков
/избираема/ зала 523

неделя

Управление на ИТ
услуги - доц. д.ик.н.
Антон Герунов зала
317

Април

събота

27.3.2022

Финанси - проф. д-р
Мария Видолова, гл.
ас. д-р Божидар
неделя
Недев /задължителна
за неикономисти/
зала 400

9-17 ч.

Май

Финанси - проф. др Мария
Видолова, гл. ас. др Божидар Недев
/задължителна за
неикономисти/
зала 400

2.4.2022

събота

3.4.2022

Финанси - проф. др Мария
Видолова, гл. ас. днеделя р Божидар Недев
/задължителна за
неикономисти/
зала 400

9.4.2022

Икономическа
политика - доц.
д-р Димитър
събота
Златинов, доц. д-р
Стела Ралева зала
400

10.4.2022

Икономическа
политика - доц.
д-р Димитър
неделя
Златинов, доц. д-р
Стела Ралева зала
400

16.4.2022

Икономическа
политика - доц.
д-р Димитър
събота
Златинов, доц. д-р
Стела Ралева зала
400

17.4.2022

Икономическа
политика - доц.
д-р Димитър
неделя
Златинов, доц. д-р
Стела Ралева зала
400

Великденски празници

Финанси - проф. д-р
Мария Видолова, гл.
ас. д-р Божидар
23-24.4.2022
Недев /задължителна
за неикономисти/
зала 400

26.3.2022

Ръководител: доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg

30.4.2022

събота

Управление на
обществени
поръчки и
публично-частно
партньорство
проф. д-р Теодор
Седларски, гл. ас.
д-р Вихър
Георгиев зала 523

За непроведени занятия, моля свържете се с Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg!
Декан:

9-17 ч.

Икономически
аспекти на правото гл. ас. д-р Стоян
Шаламанов
/избираема/ зала 400

7.5.2022

събота

8.5.2022

Икономически
аспекти на правото неделя
гл. ас. д-р Стоян
Шаламанов
/избираема/ зала 400

14.5.2022

събота

Икономически
аспекти на правото гл. ас. д-р Стоян
Шаламанов
/избираема/ зала 400

15.5.2021

Икономически
аспекти на правото неделя
гл. ас. д-р Стоян
Шаламанов
/избираема/ зала 400

21.5.2022

събота

Управление на
обществени поръчки
и публично-частно
партньорство проф.
д-р Теодор
Седларски, гл. ас. д-р
Вихър Георгиев зала
523

22.5.2022

неделя

Управление на
обществени поръчки
и публично-частно
партньорство проф.
д-р Теодор
Седларски, гл. ас. д-р
Вихър Георгиев зала
523

28.5.2022

събота

Бизнес интегритет хон. преп. Калин
Славов /избираема/
зала 304

29.5.2022

неделя

Бизнес интегритет хон. преп. Калин
Славов /избираема/
зала 304

Atanas Dimitrov
Georgiev

Digitally signed by Atanas
Dimitrov Georgiev
Date: 2022.02.14 11:57:06 +02'00'

/доц. д-р Атанас Георгиев/

Юни

4.6.2022

9-17 ч.
Управление на
обществени поръчки
и публично-частно
партньорство проф.
събота
д-р Теодор
Седларски, гл. ас.
д-р Вихър Георгиев
зала 523

неделя

Основи на
устойчивите
финанси - доц. д-р
Савина МихайловаГолеминова, хон.
преп. София
Касидова
/избираема/ зала
523

11.6.2022

събота

Основи на
устойчивите
финанси - доц. д-р
Савина МихайловаГолеминова, хон.
преп. София
Касидова
/избираема/ зала
523

12.6.2022

Топ инструменти за
управление на
публичните ресурси неделя проф. д.с.н. Цветан
Давидков
/избираема/ зала
523

5.6.2022

