
МП Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси (2 семестъра) 

Съвременни развития и иновации в управлението на човешките ресурси проф. д.ик.н. Желю Владимиров jeve@feb.uni-sofia.bg

Управление и развитие на организационната култура доц. д-р Ия Петкова iya.petkova@feb.uni-sofia.bg

Учещата организация доц. д-р Тодор Ялъмов yalamov@feb.uni-sofia.bg

Моделиране и реинженеринг на бизнес процеси доц. д-р Тодор Ялъмов yalamov@feb.uni-sofia.bg

Гъвкави методи за управление хон. преп. Ивайло Георгиев ivo@esicenter.bg

Интернационализация на малките и средни предприятия проф. д.ик.н. Желю Владимиров jeve@feb.uni-sofia.bg

Управление на организации с нестопанска цел проф. д-р Албена Вуцова avutsova@yahoo.com

Техники и умения за водене на преговори хон. преп. Десислава Иванова dessislava.ivanova@mfa.bg

Центрове за оценка проф. д.ик.н. Желю Владимиров jeve@feb.uni-sofia.bg

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

Декан: 

/доц. д-р Атанас Георгиев/

mailto:ivo@esicenter.bg
mailto:dessislava.ivanova@mfa.bg


понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26 септември 27 септември 28 септември 29 септември 30 септември 1 октомври 2 октомври

3 октомври 4 октомври 5 октомври 6 октомври 7 октомври 8 октомври 9 октомври

10 октомври 11 октомври 12 октомври 13 октомври 14 октомври 15 октомври 16 октомври

17 октомври 18 октомври 19 октомври 20 октомври 21 октомври 22  октомври 23 октомври

24 октомври 25 октомври 26 октомври 27 октомври 28 октомври 29 октомври 30 октомври

31 октомври 1 ноември 2 ноември 3 ноември 4 ноември 5 ноември 6  ноември

Гъвкави методи за 
управление, хон. преп. 
Ивайло Георгиев (9-18 

ч.), зала 320

ВИЖ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА

Интернационализация 
на малките и средни 
предприятия проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18 - 22 

ч.), зала 307

Интернационализация 
на малките и средни 
предприятия проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18 - 22 

ч.), зала 307

Управление на 
организации с 

нестопанска цел проф. д-р 
Албена Вуцова (18-21 ч.), 

зала 320

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (18-22 ч.), 

зала 417

Съвременни развития 
и иновации в 

управлението на 
човешките ресурси 
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-22 ч.), 
зала 307

Управление на 
организации с 

нестопанска цел проф. д-р 
Албена Вуцова (18-21 ч.), 

зала 320

Съвременни развития 
и иновации в 

управлението на 
човешките ресурси 
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-22 ч.), 
зала 417

Съвременни развития 
и иновации в 

управлението на 
човешките ресурси 
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-22 ч.), 
зала 307

Учещата организация, 
гл. ас. д-р Мартина 
Арабаджиева (10-16 

ч.), зала 417 

ОКТОМВРИ

Съвременни развития 
и иновации в 

управлението на 
човешките ресурси 
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-22 ч.), 
зала 307

Управление и развитие на 
организационната 

култура, доц. д-р Ия 
Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (10-18 ч.), 

зала 417

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (18-22 ч.), 

зала 417

Центрове за оценка,      
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров,               
хон. преп. Марина 
Енджова, (9-17 ч.), 

зала 417

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (10-18 ч.), 

зала 417

Съвременни развития 
и иновации в 

управлението на 
човешките ресурси 
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-22 ч.), 
зала 417

Техники и умения за 
водене на преговори, хон. 
преп. Десислава Иванова 

(9-18 ч.), зала 417

дисциплината е задължителна

дисциплината е избираема за всички                 

Съвременни развития 
и иновации в 

управлението на 
човешките ресурси 
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-22 ч.), 
зала 307

Моделиране и 
реинженеринг на бизнес 
процеси, хон. преп. д-р 
Борис Борчев (9-18 ч.), 

зала 215

дисциплината е факултативна (кредитите не се 
отчитат за изпълнение на учебния план)

дисциплината е задължително избираема за 
неспециалисти

Интернационализация 
на малките и средни 
предприятия проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18 - 22 

ч.), зала 307

Интернационализация 
на малките и средни 
предприятия проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18 - 22 

ч.), зала 307

Управление на 
организации с 

нестопанска цел проф. д-р 
Албена Вуцова (18-21 ч.), 

зала 320

Учещата организация, гл. 
ас. д-р Мартина 

Арабаджиева (10-18 ч.), 
зала 417 



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
31 октомври 1 ноември 2 ноември 3 ноември 4 ноември 5 ноември 6  ноември

7 ноември 8 ноември 9 ноември 10 ноември 11 ноември 12 ноември 13 ноември

14 ноември 15 ноември 16 ноември 17 ноември 18 ноември 19 ноември 20 ноември

21 ноември 22 ноември 23 ноември 24 ноември 25 ноември 26 ноември 27 ноември 

28 ноември 29 ноември 30 ноември 1 декември 2 декември 3 декември 4 декември

ВИЖ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА

Управление на 
организации с 

нестопанска цел проф. 
д-р Албена Вуцова (18-

21 ч.), зала 320

Интернационализация на 
малките и средни 

предприятия проф. 
д.ик.н. Желю 

Владимиров (18 - 22 ч.), 
зала 307

Интернационализация на 
малките и средни 

предприятия проф. 
д.ик.н. Желю 

Владимиров (18 - 22 ч.), 
зала 307

Интернационализация на 
малките и средни 

предприятия проф. 
д.ик.н. Желю 

Владимиров (18 - 22 ч.), 
зала 307

ПАТРОНЕН 
ПРАЗНИК НА 

УНИВЕРСИТЕТА

Гъвкави методи за 
управление, хон. 

преп. Ивайло 
Георгиев (9-18 ч.), 

зала 320

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (18-22 ч.), 

зала 417

Съвременни развития и 
иновации в 

управлението на 
човешките ресурси 
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-22 ч.), 
зала 307

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (18-22 ч.), 

зала 417

Съвременни развития и 
иновации в 

управлението на 
човешките ресурси 
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-22 ч.), 
зала 307

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (18-22 ч.), 

зала 417

Съвременни развития и 
иновации в 

управлението на 
човешките ресурси 
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров (18-22 ч.), 
зала 307

Управление на 
организации с 

нестопанска цел проф. 
д-р Албена Вуцова (18-

21 ч.), зала 320

Управление на 
организации с 

нестопанска цел 
проф. д-р Албена 
Вуцова (14-20 ч.), 

зала 320

дисциплината е задължителна

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е факултативна (кредитите не се 
отчитат за изпълнение на учебния план)

Управление на 
организации с 

нестопанска цел проф. 
д-р Албена Вуцова (10-

18 ч.), зала 320

Техники и умения за 
водене на преговори, 
хон. преп. Десислава 

Иванова (9-18 ч.), зала 
417

дисциплината е задължително избираема за 
неспециалисти

НОЕМВРИ

ДЕН НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ

Учещата организация, 
гл. ас. д-р Мартина 

Арабаджиева (10-18 
ч.), зала 417 

Управление на 
организации с 

нестопанска цел проф. 
д-р Албена Вуцова (18-

21 ч.), зала 320

Учещата организация, 
гл. ас. д-р Мартина 

Арабаджиева (10-18 
ч.), зала 417 

Управление на 
организации с 

нестопанска цел проф. 
д-р Албена Вуцова (18-

21 ч.), зала 320

Гъвкави методи за 
управление, хон. 

преп. Ивайло 
Георгиев (9-18 ч.), 

зала 320

Гъвкави методи за 
управление, хон. 

преп. Ивайло 
Георгиев (9-18 ч.), 

зала 320

Интернационализация на 
малките и средни 

предприятия проф. 
д.ик.н. Желю 

Владимиров (18 - 22 ч.), 
зала 307

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (18-22 ч.), 

зала 417



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
28 ноември 29 ноември 30 ноември 1 декември 2 декември 3 декември 4 декември

5 декември 6 декември 7 декември 8 декември 9 декември 10 декември 11 декември

12 декември 13 декември 14 декември 15  декември 16 декември 17 декември 18 декември

19 декември 20 декември 21 декември 22 декември 23 декември 24 декември 25 декември

26 декември 27 декември 28 декември 29 декември 30 декември 31 декември 1 януари
КОЛЕДНИ И

НОВОГОДИШНИ 
ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

дисциплината е задължителна

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е факултативна (кредитите не се 
отчитат за изпълнение на учебния план)

дисциплината е задължително избираема за 
неспециалисти

Центрове за оценка,      
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров,               
хон. преп. Марина 
Енджова (18-22 ч.), 

зала 307

ДЕКЕМВРИ

Интернационализация 
на малките и средни 
предприятия проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18 - 22 

ч.), зала 307

Центрове за оценка,      
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров,               
хон. преп. Марина 

Енджова, (9-17 ч.), зала 
524

Моделиране и 
реинженеринг на 

бизнес процеси, хон. 
преп. д-р Борис Борчев 

(9-18 ч.), зала 215

Моделиране и 
реинженеринг на 

бизнес процеси, хон. 
преп. д-р Борис Борчев 

(9-18 ч.), зала 215

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (18-22 ч.), 

зала 417

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (18-22 ч.), 

зала 417

Интернационализация 
на малките и средни 
предприятия проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18 - 22 

ч.), зала 307

Учещата организация, 
хон. преп. д-р Кирил 
Величков (18-22 ч. ), 

зала 307

Интернационализация 
на малките и средни 
предприятия проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18 - 22 

ч.), зала 307

СТУДЕНТСКИ 
ПРАЗНИК

виж следващата страница

Управление на 
организации с 

нестопанска цел проф. д-
р Албена Вуцова (18-21 

ч.), зала 320

Управление и развитие 
на организационната 
култура, доц. д-р Ия 

Петкова, гл. ас. д-р Рая 
Каназирева (18-22 ч.), 

зала 417

Учещата организация, 
хон. преп. д-р Кирил 
Величков (18-22 ч. ), 

зала 307

Гъвкави методи за 
управление, хон. преп. 
Ивайло Георгиев (9-18 

ч.), зала 317

Учещата организация, 
хон. преп. д-р Кирил 
Величков (18-22 ч. ), 

зала 307

Техники и умения за 
водене на преговори, 
хон. преп. Десислава 

Иванова (9-18 ч.), зала 
417

Центрове за оценка,      
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров,               
хон. преп. Марина 
Енджова, (9-17 ч.), 

зала 524

Интернационализация 
на малките и средни 
предприятия проф. 

д.ик.н. Желю 
Владимиров (18 - 22 

ч.), зала 307

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26 декември 27 декември 28 декември 29 декември 30 декември 31 декември 1 януари

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

2  януари 3  януари 4  януари 5  януари 6  януари 7 януари 8 януари

9 януари 10 януари 11 януари 12 януари 13 януари 14 януари 15 януари

16 януари 17 януари 18 януари 19  януари 20  януари 21 януари 22 януари 

23  януари 24  януари 25  януари 26 януари 27 януари 28 януари 29 януари 

НАЧАЛО НА 
СЕСИЯТА

дисциплината е задължителна

дисциплината е избираема за всички                 

дисциплината е факултативна (кредитите не се 
отчитат за изпълнение на учебния план)

Техники и умения за 
водене на преговори, 
хон. преп. Десислава 

Иванова (9-18 ч.), зала 
417

ЯНУАРИ

Центрове за оценка,      
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров, хон. преп. 
Марина Енджова, (9-17 

ч.), зала 524

Техники и умения за 
водене на преговори, 
хон. преп. Десислава 

Иванова (9-18 ч.), зала 
417

Учещата организация, 
хон. преп. д-р Кирил 
Величков (18-22 ч. ), 

зала 307

КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ 

ПРАЗНИЦИ

Писане на магистърска 
теза екип, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров, 
доц. д-р Иван Ангелов 
и доц. д-р Ия Петкова 
(18 - 22 ч.), зала 307

Писане на магистърска 
теза екип, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров, доц. д-
р Иван Ангелов и доц. д-р 

Ия Петкова (18 - 22 ч.), 
зала 307

дисциплината е задължително избираема за 
неспециалисти

Учещата организация, 
хон. преп. д-р Кирил 
Величков (18-22 ч. ), 

зала 307

Учещата организация, 
хон. преп. д-р Кирил 
Величков (18-22 ч. ), 

зала 307

Писане на магистърска 
теза екип, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров, 
доц. д-р Иван Ангелов 
и доц. д-р Ия Петкова 
(18 - 22 ч.), зала 307

Писане на магистърска 
теза екип, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров, 
доц. д-р Иван Ангелов 
и доц. д-р Ия Петкова 
(18 - 22 ч.), зала 307

Моделиране и 
реинженеринг на бизнес 
процеси, доц. д-р Тодор 
Ялъмов, хон. преп. д-р 

Борис Борчев (12-20 ч.), 
зала 302

Центрове за оценка,      
проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров, хон. преп. 
Марина Енджова (9-17 

ч.), зала 524

Моделиране и 
реинженеринг на бизнес 
процеси, доц. д-р Тодор 
Ялъмов, хон. преп. д-р 

Борис Борчев (10-18 ч.), 
зала 302

Писане на магистърска 
теза екип, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров, доц. д-
р Иван Ангелов и доц. д-р 

Ия Петкова (18 - 22 ч.), 
зала 307

Писане на магистърска 
теза екип, проф. д.ик.н. 

Желю Владимиров, доц. д-
р Иван Ангелов и доц. д-р 

Ия Петкова (18 - 22 ч.), 
зала 307


	1.pdf
	21. МПБАРЧР(англ)- зимен семестър 2022-2023.pdf
	1.pdf
	


		2022-09-21T13:04:09+0300
	Atanas Dimitrov Georgiev




