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ПОНЕДЕЛНИК

 

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

Избираем, Дигитални бизнес модели и 
процеси (на английски език) - доц. 

д.ик.н. А. Герунов -  лекциите ще се 
провеждат в периода от 23.02.2022 г. 

до 11.05.2022 г.  зала 300

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

Избираем, Алтернативни инвестиции 
- хон. преп. Венета Илиева - 
лекциите ще се провеждат от 
22.02.2022 г. до 03.05.2022 г.                        

зала 300

Избираем, Управление и анализ на 
бизнес информация - доц. д-р Николай 

Нетов зала 417

Финансов анализ на фирмата - доц. д-р 
Марселен Йовоган (лекции)  зала 400

Управленско счетоводство за 
напреднали, лекции и упражнения, доц. д-

р Илияна Анкова зала 307

Избираем, Международни стандарти за 
финансово отчитане 1 и 2 част, лекции, хон. преп. 
Валя Йорданова; упражнения - доц. д-р Елеонора 

Станчева-Тодорова (част от упражненията ще 
бъдат взети в рамките на три уикенда, които ще 

бъдат допълнително уточнени) зала 300

7--8 8--9 9--10 10--11

Избираем, Международни стандарти за 
финансово отчитане 1 и 2 част, лекции - хон. 
преп. Валя Йорданова; упражнения - доц. д-р 

Елеонора Станчева-Тодорова (част от 
упражненията ще бъдат взети в рамките на три 

уикенда, които ще бъдат допълнително уточнени)  
зала 304

21--2213--14 14--15 20--2111--12 12--13 19--2015--16 16--17 17--18 18--19

Наука за данните в бизнеса и финансите, доц. д-р Боряна Богданова - 27.02: 9:00-19:00 ч. зала 
401

НЕДЕЛЯ

Избираем, Приложения на изкуствения интелект във финтех индустрията, доц. д-р Боряна Богданова; 
доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова - 29.05: 9:00-19:00 ч.  Зала 401

Визуализация на данни от аналитично изследване - хон. преп. Христо 
Христов, 9.04:  9:45-17:00 ч. зала 401

Визуализация на данни от аналитично изследване - хон. преп. Христо 
Христов, 10.04: 10:00-17:00 ч.  Зала 401

Избираем, Приложения на изкуствения интелект във финтех индустрията, доц. д-р Боряна Богданова; 
доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова - 28.05 и 4.06 - 9:00-19:00 ч.  зала 401

Избираем, Криптовалути и блокчейн, доц. д-р Ангел Марчев - 19.03 зала 200

Финансов анализ на фирмата - ас. Десислава Петкова 
(упражнения) - 09.04.2022 г., 16.04.2022 г., 14.05.2022 г., 
21.05.2022 г., 04.06.2022 г. зала 420

Финанси, проф. д-р Мария Видолова/гл. ас. д-р Божидар Недев (на 27 март и 3 април) - 
задължително избираем за неикономисти    зала 400

Избираем, Криптовалути и блокчейн, 
доц. д-р Ангел Марчев - 18 и 25.03; 
1, 8, 15 и 29.04; 13 и 20.05  зала 200

ПЕТЪК

СЪБОТА

Анализ на финансовите пазари - доц.             
д-р Марселен Йовоган, доц. д-р Надя 

Велинова-Соколова, гл. ас. д-р 
Божидар Недев зала 316

Наука за данните в бизнеса и финансите, доц. д-р Боряна Богданова - 26.02 и 5.03: 9:00-19:00 
ч. зала 401

Финанси, проф. д-р Мария Видолова/гл. ас. д-р Божидар Недев (на 26 март и 2 април) - 
задължително избираем за неикономисти           зала 400
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