Генериран линк в Teams за МП Бизнес администрация http://bit.ly/20-21BA

ЛИНКЪТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ВСЕКИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В
ПРОГРАМАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА МУ,
ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИЯ ГРАФИК, ЗА ДА НЕ СЕ
ПОЛУЧАВАТ ДУБЛИРАНИЯ!

Предвид епидемичната обстановка занятията ще се осъществяват онлайн. Информация
и линкове за връзка трябва да бъдат генерирани на страниците на съответните
дисциплини в Мудъл.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"
За неспециалисти
Продължителност - 2 семестъра

Зимен прием - от м. октомври 2021
Летен прием - от м. февруари 2022

Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Администриращ
програмата

olympia@feb.uni-sofia.bg

доц. д-р Олимпия Ведър

ВНИМАНИЕ! Занятията на студентите от МП БА (зимен прием) и МП БА (летен
прием) се провеждат в общ поток, като семестърът се води както следва: ІІ (втори) за
студентите "зимен прием" и І (първи) за студентите "летен прием".
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ // ПРЕПОДАВАТЕЛИ // КОНТАКТИ
Топ инструменти за
управление на бизнеса
(ТОП)
30/0/3 кредита/проект

проф. д. с. н. Цветан Давидков

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Дисциплината е избираема за ГБПНС, ДМ и
ДМТ и е факултативна за БАРЧР, БАСУ и
ФасМ - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

Управление на човешките
ресурси
(УЧР)
30/0/3 кредита/проект

доц. д-р Олимпия Ведър

olympia@feb.uni-sofia.bg

Дисциплината е задължително избираема за
неспециалисти за БАРЧР, избираема за
ФБД (3сем) и ФИФ (4сем) и факултативна
за БАУП - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

Бизнес планиране и контрол
доц. д-р Теодор Атанасов
(БПК)
30/0/3 кредита/проект

teo@feb.uni-sofia.bg

Дисциплината е задължително избираема за
неспециалисти за БАСУ - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В
ПОТОК

Финанси
30/0/3 кредита

проф. д-р Мария Видолова
гл. ас. д-р Божидар Недев

maria_vidolova@hotmail.com
bobi_nedev@abv.bg

Дисциплината е задължителна за ИкФ и ФИФ (4сем),
задължително избираема за неикономисти за ИУПР,
ФБД (3сем), ФИФ (3сем) и ФСАГД (3сем) - ЩЕ СЕ
ЧЕТЕ В ПОТОК

Икономически аспекти на
правото
30/0/3 кредита

гл. ас д-р Стоян Шаламанов

shalamanov@feb.uni-sofia.bg

Дисциплината е задължителна за ИкФ, задължително
избираема за неикономисти за ИУПР и ОУУ,
избираема за БАСУ и факултативна за ГБПНС, ДМ,
ДМТ, МДК, ФБД (3сем) и ФИФ (3сем) - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ
В ПОТОК

УЧЕБНА ПРАКТИКА

Консултант - доц. д-р Олимпия Ведър olympia@feb.uni-sofia.bg

Занятията ще се провеждат на
http://bit.ly/20-21BA

Учебната практика е задължителна и трябва да бъде
заверена (с оценка върху курсов проект) в рамките на
семестриалната програма. Практиката се провежда в
удобно за студентите време в единия, в другия или в
двата семестъра. График и задание се уточняват с
консултанта индивидуално.

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ // ПРЕПОДАВАТЕЛИ // КОНТАКТИ
Съвременни теории за
лидерството
30/0/3 кредита

доц. д-р Ия Петкова

iya.petkova@feb.uni-sofia.bg

Социална защита и
социално осигуряване
15/0/3 кредита

доц. д-р Людмила Векова

ludmila1961@abv.bg

Дисциплина е избираема и за БАРЧР,
ИкПр, ИкФ и МДК - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В
ПОТОК

prof@rgeorgiev.com

Дисциплината е избираема и за ДМТ и
ИкПР - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

Конкурентно стратегическо
мислене в бизнеса
проф. д. ик. н. Румен Георгиев
30/0/3 кредита

НЯМА ДА СЕ ОБЯВЯВА!

Занятията ще се провеждат в
Мудъл

Занятия по избираемите дисциплини се провеждат при минимален брой 6 записали ги студенти!

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ // ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Финансови институции и
пазари
30/0/3 кредита/проект

проф. д.ик.н. Стефан Петранов
гл. ас. д-р Божидар Недев

spetranov@feb.uni-sofia.bg
bobi_nedev@abv.bg

Дисциплината е задължителна за МП ИкФ,
избираема за ИкПр и факултативна за
МДК, ФБД (3сем) и ФИФ (3сем) - ЩЕ СЕ
ЧЕТЕ В ПОТОК

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА - ВИЖ СЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ ПО МЕСЕЦИ И ПО ДАТИ

Срещата се ще проведе на
http://bit.ly/20-21BA

На 21 февруари от 17:30 часа (преди първата лекция) ще се проведе обща информационна среща на двата випуска!

Ръководството на програмата си запазва правото, ако се налага, да прави промени в графика.
Ако се наложат такива промени, студентите ще бъдат уведомени своевременно.

За непроведени занятия, моля свържете се с Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg!
Декан:
/доц. д-р Атанас Георгиев/
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ФЕВРУАРИ
понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

1 февруари

2 февруари

3 февруари

4 февруари

5 февруари

6 февруари

7 февруари

8 февруари

9 февруари

10 февруари

11 февруари

12 февруари

13 февруари

14 февруари

15 февруари

16 февруари

17 февруари

18 февруари

19 февруари

20 февруари

21 февруари

22 февруари

23 февруари

26 февруари

27 февруари

НАЧАЛО НА СЕМЕСТЪРА
Обща среща - 17:30
часа
УЧР
от 18 до 21
(4 уч. часа) зала 200

24 февруари

25 февруари

УЧР
от
УЧР
УЧР
УЧР
УЧР
9 до 13
и
от 18 до 22
от 18 до 22
от 18 до 22
от 18 до 22
от 14 до 17 часа
(4,5 уч. часа) зала 200 (4,5 уч. часа) зала 200 (4,5 уч. часа) зала 200 (4,5 уч. часа) зала 200
(8 уч. часа) зала 200

28 февруари
ТОП
от 18 до 21
(4 уч. часа) зала 200

МАРТ - виж следващата страница

МАРТ
понеделник

7 март

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

1 март

2 март

3 март

4 март

5 март

6 март

ТОП
от 18 до 21
(4 уч. часа) зала 200

ТОП
от 18 до 21
(4 уч. часа) зала 200

НАЦИОНАЛЕН
ПРАЗНИК

8 март

9 март

10 март

ТОП
от ТОП
от
ТОП
9 до 13
и 9 до 13
и
от 18 до 21
от 14 до 16 часа
от 14 до 16 часа
(4 уч. часа) зала 200
(7 уч. часа) зала 200 (7 уч. часа) зала 200

11 март

12 март

13 март

Финансови
Финансови
институции и пазари институции и пазари
от 9 до 13 (СтП)
от 9 до 13 (СтП)
от 14 до 16:30 (БН)
от 14 до 16:30 (БН)
(7,5 уч. часа)
зала
(7,5 уч. часа)
400
зала 400

14 март

15 март

16 март

17 март

18 март

19 март

20 март

Финансови
Финансови
институции и пазари институции и пазари
от 9 до 11:30 (СтП)
от 9 до 11:30 (СтП)
от 13 до 17 (БН)
от 13 до 17 (БН)
(7,5 уч. часа)
(7,5 уч. часа)
зала 400
зала 400

21 март

28 март

22 март

29 март

23 март

30 март

24 март

31 март

25 март

26 март

27 март

Конкурентно
стратегическо
мислене в бизнеса
от 18 до 21:30
(4
уч. часа)
зала 307

Финанси
от 9 до 13 (МВ)
от 14 до 16:30 (БН)
(7,5 уч. часа)
зала 400

Финанси
от 9 до 13 (МВ)
от 14 до 16:30 (БН)
(7,5 уч. часа)
зала 400

1 април

2 април

3 април

АПРИЛ - виж следващата страница

АПРИЛ
понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

28 март

29 март

30 март

31 март

1 април

2 април

3 април

Финанси
от 9 до 11:30 (МВ)
от 13 до 17 (БН)
(7,5 уч. часа)
зала 400

Финанси
от 9 до 11:30 (МВ)
от 13 до 17 (БН)
(7,5 уч. часа)
зала 400

9 април

10 април

Бизнес планиране и
контрол
от 9 до 16
(8 уч. часа)
зала 200

Бизнес планиране и
контрол
от 9 до 16
(8 уч. часа)
зала 200

16 април

17 април

Бизнес планиране и
контрол
от 9 до 16
(8 уч. часа)
зала 200

Конкурентно
стратегическо
мислене в бизнеса
от 9 до 15
(7 уч. часа)
зала 307

4 април

11 април

18 април

25 април

ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ

5 април

12 април

19 април

26 април

ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ

6 април

13 април

20 април

27 април

7 април

14 април

8 април

15 април

21 април

22 април

23 април

24 април

ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ

28 април

29 април

30 април

1 май

Конкурентно
стратегическо
мислене в бизнеса
от 9 до 15
(7 уч. часа)
зала 307

МАЙ
понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

2 май

3 май

4 май

5 май

6 май

ОФИЦИАЛЕН
ПРАЗНИК

ОФИЦИАЛЕН
ПРАЗНИК

9 май

10 май

11 май

12 май

13 май

16 май

17 май

18 май

19 май

20 май

събота
7 май

неделя
8 май

Икономически
аспекти на
правото
от 9 до 17
(7,5 уч. часа)
зала 400

Икономически
аспекти на
правото
от 9 до 17
(7,5 уч. часа)
зала 400

Икономически
аспекти на
правото
от 9 до 17
(7,5 уч. часа)
зала 400

Икономически
аспекти на
правото
от 9 до 17
(7,5 уч. часа)
зала 400

14 май

21 май

15 май

22 май

Конкурентно
стратегическо
мислене в бизнеса
от 9 до 14
(6 уч. часа)
зала 307

23 май

24 май

ОФИЦИАЛЕН
ПРАЗНИК

30 май

25 май

26 май

27 май

28 май

29 май

Социална защита Социална защита
и социално
и социално
осигуряване
осигуряване
от 9 до 17
от 9 до 17
(7,5 уч. часа)
(7,5 уч. часа)
зала 200
зала 200

31 май

виж по-долу - календар за месец юни

ЮНИ
понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

30 май

31 май

1 юни

2 юни

3 юни

4 юни

5 юни

Конкурентно
Бизнес планиране
стратегическо
и контрол
мислене в бизнеса
от 9 до 14
от 9 до 14
(6 уч. часа)
(6 уч. часа)

6 юни

7 юни

8 юни

9 юни

10 юни

11 юни

КРАЙ НА
СЕМЕСТЪРА

12 юни

