
МП ИКОНОМИКА И ПРАВО

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

/доц. д-р Атанас Георгиев/

Ръководител: доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg, Администратор: 

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов, shalamanov@feb.uni-sofia.bg 

11--12 12--13 19--20

Информационна среща със студентите от МП "Икономика и право" ще се проведе на 1 октомври 2021 г. от 18.00 часа на следния адрес в MS 

Teams: https://bit.ly/MP_Econ_Law

Докато се създадат профилите на всички студенти в e-learn и се установи връзка с преподавателите по създадените дисциплини там, за провеждане на 

часовете по всички дисциплини ще се използва следната виртуална класна стая в MS Teams (код за достъп f0i3hm1): https://bit.ly/39tj9Vm

21--22

ПОНЕДЕЛНИК

13--14 14--15 15--16 16--17 17--18 18--197--8

доц. д-р Милен Велушев

Практически курс по

счетоводство и финанси зала 422

Преструктуриране на

собствеността зала 422

Занятията по всички дисциплини ще се провеждат присъствено или чрез платформата http://elearn.uni-sofia.bg. Администраторите на курса и преподавателите ще 

уведомяват своевременно студентите за начина на провеждане на занятията.

СЪБОТА / 

НЕДЕЛЯ            

Икономически анализ на правото зала 

422

10--11

Макроикономика, доц. д-р Димитър Златинов /06-07.11 и 13-14.11/  зала 400

доц. д-р Тодор Попов                                                         

ЧЕТВЪРТЪК

8--9 9--10 20--21

     доц. д-р

Надя Велинова – Соколова

СРЯДА

ВТОРНИК

ПЕТЪК

доц. д-р Владимир Пеовски

Пазар на труда и индустриални

отношения  зала 422

проф. д-р Стефан Петранов

Корпоративни финанси и инвестиции 

/8.10 - 27.11/ зала 422

Писане на магистърска теза /8.10, 

15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 

26.11/ зала 300

проф. д.с.н. Цветан

Давидков, проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров, гл. ас. д-р Иванка 

Михайлова, гл. ас. д-р Иван Ангелов

Институционална икономика зала 316  

проф. д.ик.н. Георги Чобанов, проф.              

д-р Теодор Седларски

Лични финанси /3.12 - 21.01.2022/  зала 

422 - доц. д-р Милен Велушев

Корпоративни финанси и инвестиции,  хон.

преп. К. Караиванова-Ганозова /4.12, 11.12, 8.01 и 15.01/ - зала 422

Банкова система и банково право - ас. д-р  Георги Ганев /20-21.11, 27-28.11 и 11.12 / зала 422

Международни финансови институции и банки за развитие - хон. преп. Илия Лингорски /23-24.10 и 30-31.10/ зала 422

Европейски политики и програми - гл. ас. д-р Стоян Шаламанов /18-19.12/ зала 320

Микроикономика, доц. д-р Милен Велушев /09-10.10 и 16-17.11/  зала 400
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