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Доц.д-р Тодор Попов

БА - Развитие на човешките ресурси - I сем. специалисти и III сем.неспециалисти
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Забележка: Студентите от дадена магистърска програма могат да записват като избираеми произволни курсове  от всички магистърски програми.
Лекциите по Организационна промяна и развитие при проф.дикн Ж.Владимиров ще се проведат модулно от 30.09. до 05.10.2013 г. и от 20 до 24.01. 2014 г.
* За съобщения от преподавателите по всички дисциплини проверявайте редовно системата СУСИ: https://susi.uni-sofia.bg
Занятията по Управление и развитие на организационната култура и Стратегическо управление на човешките ресурси ще започнат от 07 октомври.

 

Учещата организаия, л 
проф. А. Бънкова,  

зала 304

Управление и развитие на 
организационната култура, л
проф.дсн Давидков зала 304

Стратегическо управление на 
човешките ресурси, л

зала 304 доц. Ал.Николов

Стратегическо управление на 
човешките ресурси, у зала 520 

доц. Ал.Николов

Организационна промяна и развитие, л 
проф. Ж. Владимиров

Организационна промяна и развитие, л 
проф. Ж.Владимиров зала 304  
01.10.2013;21.01.2014

Организационна промяна и развитие, л 
проф. Ж.Владимиров зала 304  

Организационна промяна и развитие, л 
проф. Ж.Владимиров зала 304  

Организационна промяна и развитие, л 
проф. Ж.Владимиров зала 304  

Организационна промяна и развитие, л проф. 
Ж.Владимиров зала 400  05.10.2013

Организационна промяна и развитие, 
у ас. Младенова 1гр.з 520

/на английски език/

Учещата организаия, у
гл.ас. Т.Ялъмов зала 100
30.09 (I гр.); 07.10. (II гр) 

Организационна промяна и развитие, у 

зала 524 Управление и развитие на орг 
култура, у ас.д-р Ия Гурбалова 2 гр 

Управление и развитие на орг култура, 
у ас.д-р Ия Гурбалова зала 1 гр з 520

Учещата организаия, у
гл.ас. Т.Ялъмов зала 100
1.10 (I гр.); 08.10. (II гр.)

Учещата организаия, у
гл.ас. Т.Ялъмов зала 100

02.10.2013 (I гр.); 09.10. (II гр.)

Учещата организаия, у
гл.ас. Т.Ялъмов зала 100

03.10.2013 (I гр.); 10.10. (II гр.)

Учещата организаия, у
гл.ас. Т.Ялъмов зала 411

04.10.2013 (I гр.); 11.10. (II гр.)


