
Ръководител на програмата проф. д.ик.н. Желю Владимиров jeve@feb.uni-sofia.bg

Администриращ 
програмата 

гл. ас. д-р Иванка Михайлова ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

https://bit.ly/ba-hrd-21-22 http://bit.ly/ba-su

Национална и 
организационна култура                                     
30/15/3 кредита/проект

проф. д.с.н. Цветан Давидков        
гл.ас. д-р Рая Каназирева                     
ас. Ирена Младенова

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg                         
kanazireva@feb.uni-sofia.bg              
irenaml@feb.uni-sofia.bg

Развитие на управленски 
компетентности                                     
30/15/3 кредита/проект

доц. д-р Олимпия Ведър                             
гл. ас. д-р Иванка Михайлова

olympia@feb.uni-sofia.bg                                    
ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

Вземане на решения от 
икономическите агенти                             
30/15/3 кредита/проект

гл. ас. д-р Емил Митов emil.mitov@feb.uni-sofia.bg

Международни бизнес 
стратегии                                     
30/15/3 кредита/проект

гл. ас. д-р Иван Ангелов                         
хон. преп. проф. д-р Венета Андонова

ivanangel@feb.uni-sofia.bg

Екологичен мениджмънт                                     
30/15/3 кредита/проект

проф. д-р Анастасия Бънкова                 
гл.ас. д-р Иванка Михайлова

bankova@feb.uni-sofia.bg                                  
ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

Проектен мениджмънт (MS 
PROJECT)                              
30/15/3 кредита/проект

проф. д.ик.н. Румен Георгиев                                                      
доц. д-р Николай Нетов

prof@rgeorgiev.com                                   
nnetoff@feb.uni-sofia.bg

Социална защита и 
социално осигуряване                                                    
15/0/3 кредита

доц. д-р Людмила Векова ludmila1961@abv.bg
Стратегическо планиране на 
дигиталния маркетинг                                      
30/0/3 кредита

хон. преп. Лилия Кокарешкова-
Панталеева                                               
хон. преп. Иван Панталеев

lkokareshkova@gmail.com                  

Трудово право                                          
30/0/3 кредита

доц. д-р Нина Гевренова ngevrenova@gmail.com
Управление и анализ на бизнес 
информация                                              
45/0/4,5 кредита

доц. д-р Николай Нетов                            
хон. преп. д-р Михаил Матеев

nnetoff@feb.uni-sofia.bg

Зелен маркетинг                                   
30/0/3 кредита

хон. преп. Емил Георгиев egeorgiev@deconi.bg

Съвременни подходи в 
международния финансов 
мениджмънт                                            
30/0/3 кредита

хон. преп. д-р Николета Карамилева n.karamileva@gmail.com

Икономически аспекти на правото                                   
30/0/3 кредита

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

Управление на човешките 
ресурси                                                    
30/0/3 кредита

доц. д-р Олимпия Ведър olympia@feb.uni-sofia.bg
Бизнес планиране и контрол                                               
30/0/3 кредита

доц. д-р Теодор Атанасов teo@feb.uni-sofia.bg

Топ инструменти за 
управление на бизнеса 
(ТОП)                                                    
30/0/3 кредита/проект

проф. д.с.н. Цветан Давидков tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg
Топ инструменти за управление на 
бизнеса (ТОП)                                                    
30/0/3 кредита/проект

проф. д. с. н. Цветан Давидков tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

https://bit.ly/33vQZd0 

Декан:
/доц. д-р Атанас Георгиев/

Дисциплината е задължителна за ИкПр - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

На 18 февруари от 18:00 часа ще се проведе обща информационна среща за двете програми на следния линк: 

ГРАФИКЪТ НА ЗАНЯТИЯТА СЛЕДВА НА СЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ ПО МЕСЕЦИ И ПО ДАТИ.

Дисциплината е избираема и за ФБД, ФИФ (3 сем.) и ФИФ (4 сем.) - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

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

Дисциплина е избираема и за ДМ и ГБПНС - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

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

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ    БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ                                                                                                                                                                                                                                                           
Кредитите не се отчитат за изпълнение на учебния план!

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

Дисциплината е избираема за АПК - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

Дисциплината е само за тази програма

Дисциплината е само за тази програма

Дисциплината е само за тази програма

Дисциплината е само за тази програма

Дисциплината е само за тази програма

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

Дисциплината е задължителна за БА, задължително избираема за неспециалисти за БАУП и ФасМ и е 
факултативна за ЕПУ, ИУПР и ОУУ - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

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

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ (за неспециалисти)

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ръководството на програмата си запазва правото, ако се налага, да прави промени в графика.

Ако се наложат такива промени, студентите ще бъдат уведомени своевременно.

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Дисциплината е избираема за БА, ИкПр, ИкФ и МДК - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ"

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Дисциплината е задължителна за ДМ - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

Линк в Teams за МП БА-СУ: 

Дисциплината е задължителна за ФСАГД и избираема за ИИБФ - ЩЕ СЕ ЧЕТЕ В ПОТОК

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - 
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - 
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ"

ЛИНКОВЕТЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ВСЕКИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА МУ, ПРИ 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИЯ ГРАФИК.

Предвид епидемичната обстановка занятията ще се осъществяват онлайн. Информация за платформите за провеждане на занятията трябва да бъде споделена на страниците на 
съответните дисциплини в Мудъл.

Продължителност - 2 семестъра Продължителност - 2 семестъра
Прием - от м. октомври 2021 Прием - от м. октомври 2021

Администриращ и временно 
изпълняващ длъжността 
Ръководител на програмата

гл. ас. д-р Иван Ангелов ivanangel@feb.uni-sofia.bg

Линк в Teams за МП БА-РЧ: 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ, ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, СА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ДВЕТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, СПОРЕД 
НАПРАВЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМИТЕ И ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ДВЕТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 

СА РАЗЛИЧНИ.



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

Информационна 
среща за двете 

програми                     
от 18:00 часа

21 февруари 22 февруари 23 февруари 24 февруари 25 февруари 26 февруари 27 февруари

УЧР                                    
от 18 до 21                            

(4 уч. часа) зала 200

УЧР                              
от 18 до 22                       

(4,5 уч. часа)             
зала 200

УЧР                              
от 18 до 22                       

(4,5 уч. часа)              
зала 200

УЧР                              
от 18 до 22                       

(4,5 уч. часа)                   
зала 200

УЧР                              
от 18 до 22                       

(4,5 уч. часа)                 
зала 200

УЧР                           от 
9 до 13                         и 

от 14 до 17 часа                      
(8 уч. часа)  зала 200

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт            от 
15 до 18 часа         (3 
уч. часа) зала 300

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт            от 
15 до 18 часа         (3 
уч. часа) зала 300

28 февруари

ТОП                                    
от 18 до 21                             

(4 уч. часа) зала 200

ТОП е факултативна 
за двете МП

МАРТ - виж следващата страница

ФЕВРУАРИ

НАЧАЛО НА СЕМЕСТЪРА



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
1 март 2 март 3 март 4 март 5 март 6 март

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт            от 
15 до 18 часа         (3 
уч. часа)  зала 300

ТОП                                    
от 18 до 21                             

(4 уч. часа)  зала 200

ТОП                                    
от 18 до 21                             
(4 уч. часа)                     

зала 200

ТОП                                    
от 18 до 21                             
(4 уч. часа)                     

зала 200

ТОП                           от 
9 до 13                         и 

от 14 до 16 часа                      
(7 уч. часа)                    

зала 200

ТОП                           от 
9 до 13                         и 

от 14 до 16 часа                      
(7 уч. часа)                      

зала 200

ТОП е факултативна 
за двете МП

ТОП е факултативна 
за двете МП

ТОП е факултативна 
за двете МП

ТОП е факултативна 
за двете МП

ТОП е факултативна 
за двете МП

7 март 8 март 9 март 10 март 11 март 12 март 13 март

Национална и 
организационна 

култура                                
от 18 до 21:30                
(4,5 уч.часа)                   

зала 317

Зелен маркетинг             
от 18:30 до 22             
(4,5 уч. часа)                  

зала 420

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                               
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 417

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

Проектен 
мениджмънт (MS 

PROJECT) - л.                 
от 18 до 21:30               
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

Стратегическо 
планиране в 
дигиталния 
маркетинг                     

от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                   

зала 420

Управление и анализ 
на бизнес 

информация               
от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                    

зала 417

Международни бизнес 
стратегии             от 18 
до 21:30             (4,5 уч. 
часа)                   зала 

320

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт            от 
15 до 18 часа         (3 

уч. часа)                    
зала 300

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт            от 
15 до 18 часа         (3 

уч. часа)                     
зала 300

14 март 15 март 16 март 17 март 18 март 19 март 20 март

Национална и 
организационна 

култура                                
от 18 до 21:30                
(4,5 уч.часа)                   

зала 317

Зелен маркетинг             
от 18:30 до 22             
(4,5 уч. часа)                  

зала 420

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                               
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 417

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

Проектен 
мениджмънт (MS 

PROJECT) - л.                 
от 18 до 21:30               
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

Стратегическо 
планиране в 
дигиталния 
маркетинг                     

от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                   

зала 420

Управление и анализ 
на бизнес 

информация               
от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                    

зала 417

Международни бизнес 
стратегии             от 18 
до 21:30             (4,5 уч. 
часа)                   зала 

320

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт            от 
15 до 18 часа         (3 

уч. часа)                      
зала 300

21 март 22 март 23 март 24 март 25 март 26 март 27 март

Национална и 
организационна 

култура                                
от 18 до 21:30                
(4,5 уч.часа)                   

зала 317

Зелен маркетинг             
от 18:30 до 22             
(4,5 уч. часа)                  

зала 420

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                               
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 417

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

Проектен 
мениджмънт (MS 

PROJECT) - л.                 
от 18 до 21:30               
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

Стратегическо 
планиране в 
дигиталния 
маркетинг                     

от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                   

зала 420

Управление и анализ 
на бизнес 

информация               
от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                    

зала 417

Международни бизнес 
стратегии             от 18 
до 21:30             (4,5 уч. 
часа)                   зала 

320

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

Проектен 
мениджмънт (MS 
PROJECT) - упр.                    

от 10 до 14                  (5 
уч. часа)  зала 320

Проектен 
мениджмънт (MS 
PROJECT) - упр.                     

от 10 до 14                   
(5 уч. часа)  зала 320

28 март 29 март 30 март 31 март 1 април 2 април 3 април

Национална и 
организационна 

култура                                
от 18 до 21:30                
(4,5 уч.часа)                   

зала 317

Зелен маркетинг             
от 18:30 до 22             
(4,5 уч. часа)                  

зала 420

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                               
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 417

АПРИЛ - виж следващата страница

МАРТ

НАЦИОНАЛЕН 
ПРАЗНИК



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
28 март 29 март 30 март 31 март 1 април 2 април 3 април

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  

(4,5 уч. часа)   зала 
320

4 април 5 април 6 април 7 април 8 април 9 април 10 април

Национална и 
организационна 

култура                                
от 18 до 21:30                
(4,5 уч.часа)                   

зала 317

Зелен маркетинг             
от 18:30 до 22             
(4,5 уч. часа)                  

зала 420

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                               
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 417

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

Развитие на 
управленски 
компетенции                   

от 10 до 18                
(7,5 уч.часа)                            

зала 320

Развитие на 
управленски 
компетенции                   

от 10 до 18                
(7,5 уч.часа)                            

зала 320

Проектен 
мениджмънт (MS 

PROJECT) - л.                 
от 18 до 21:30               
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

Стратегическо 
планиране в 
дигиталния 
маркетинг                     

от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                   

зала 420

Управление и анализ 
на бизнес 

информация               
от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                    

зала 417

Международни бизнес 
стратегии от 18 до 
21:30 (4,5 уч. часа)                                     

зала 320

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

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

11 април 12 април 13 април 14 април 15 април 16 април 17 април

Национална и 
организационна 

култура                                
от 18 до 21:30                
(4,5 уч.часа)                   

зала 317

Зелен маркетинг             
от 18:30 до 22             
(4,5 уч. часа)                  

зала 420

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                               
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 417

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

Развитие на 
управленски 
компетенции                   

от 10 до 18                
(7,5 уч.часа)                            

зала 320

Развитие на 
управленски 
компетенции                   

от 10 до 18                
(7,5 уч.часа)                            

зала 320

Проектен 
мениджмънт (MS 

PROJECT) - л.                 
от 18 до 21:30               
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

Стратегическо 
планиране в 
дигиталния 
маркетинг                     

от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                   

зала 420

Управление и анализ 
на бизнес 

информация               
от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                    

зала 417

Международни бизнес 
стратегии от 18 до 
21:30 (4,5 уч. часа)                                     

зала 320

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

Бизнес планиране и 
контрол                               
от 9 до 16                       

(8 уч. часа)                         
зала 200

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт от 15 до 

18 часа (3 уч. часа)                                 
зала 300

18 април 19 април 20 април 21 април 22 април 23 април 24 април

Национална и 
организационна 

култура                         
от 18 до 21:30                

(4,5 уч.часа)   зала 317

Зелен маркетинг             
от 18:30 до 21             

(3 уч. часа)   зала 420

Проектен 
мениджмънт (MS 

PROJECT) - л.                 
от 18 до 20:30               

(3 уч. часа)    зала 320

Стратегическо 
планиране в 
дигиталния 
маркетинг                     

от 18 до 20:30                   
(3 уч. часа)    зала 420

Управление и анализ 
на бизнес 

информация               
от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                    

зала 417

25 април 26 април 27 април 28 април 29 април 30 април 1 май

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                               
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 417

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

Международни бизнес 
стратегии от 18 до 
21:30 (4,5 уч. часа)                                     

зала 320

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  
(4,5 уч. часа)                   

зала 320

ВЕЛИКДЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ

АПРИЛ



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
2 май 3 май 4 май 5 май 6 май 7 май 8 май

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                            
от 18 до 21:30                  

(4,5 уч. часа)   зала 
417

Управление и анализ 
на бизнес 

информация               
от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                       

зала 417

Международни 
бизнес стратегии от 
18 до 21:30 (4,5 уч. 
часа)          зала 320

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

9 май 10 май 11 май 12 май 13 май 14 май 15 май

Национална и 
организационна 

култура                          
от 18 до 21:30                

(4,5 уч.часа)   зала 
317

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                            
от 18 до 21:30                  

(4,5 уч. часа)   зала 
417

Трудово право,         
от 18 до 20 часа (2 

часа)                            
зала 422

Управление и анализ 
на бизнес 

информация               
от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                       

зала 417

Международни 
бизнес стратегии от 
18 до 21:30 (4,5 уч. 
часа)          зала 320

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  

(4,5 уч. часа)   зала 
320

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

16 май 17 май 18 май 19 май 20 май 21 май 22 май

Национална и 
организационна 

култура                          
от 18 до 21:30                

(4,5 уч.часа)   зала 
317

Вземане на решения 
от икономическите 

агенти                            
от 18 до 21:30                  

(4,5 уч. часа)   зала 
417

Трудово право,         
от 18 до 20 часа (2 

часа)                            
зала 422

Развитие на 
управленски 
компетенции                   

от 10 до 18                
(7,5 уч.часа)                            

зала 320

Развитие на 
управленски 
компетенции                   

от 10 до 18                
(7,5 уч.часа)                            

зала 320

Управление и анализ 
на бизнес 

информация               
от 18 до 21:30                   
(4,5 уч. часа)                       

зала 417

Международни 
бизнес стратегии от 
18 до 21:30 (4,5 уч. 
часа)          зала 320

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  

(4,5 уч. часа)   зала 
320

Проектен 
мениджмънт (MS 
PROJECT) - упр.                 

от 10 до 14                       
(5 уч. часа)                           

зала 320

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт от 15 до 

18 часа (3 уч. часа)                      
зала 300

23 май 24 май 25 май 26 май 27 май 28 май 29 май
Национална и 

организационна 
култура                          

от 18 до 21:30                
(4,5 уч.часа)   зала 

317

Трудово право,         
от 18 до 20 часа (2 

часа)                            
зала 422

Социална защита и 
социално 

осигуряване                                              
от 9 до 17                  

(7,5 уч. часа)                        
зала 200

Социална защита и 
социално 

осигуряване                                              
от 9 до 17                  

(7,5 уч. часа)                        
зала 200

Екологичен 
мениджмънт                            
от 18 до 21:30                  

(4,5 уч. часа)   зала 
320

30 май 31 май

избираеми и факултативни БА-РЧР

ОФИЦИАЛЕН 
ПРАЗНИК

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ"

избираеми и факултативни БА-СУ

МАЙ

ОФИЦИАЛЕН 
ПРАЗНИК

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ"

виж по-долу - календар за месец юни

ОФИЦИАЛЕН 
ПРАЗНИК



понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
30 май 31 май 1 юни 2 юни 3 юни 4 юни 5 юни

Трудово право от 18 
до 20 часа (2 часа)                            

зала 422

Бизнес планиране и 
контрол                                

от 9 до 14                                 
(6 уч. часа)                       

зала 200

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт от 15 до 

18 часа (3 уч. часа)   
зала 300

6 юни 7 юни 8 юни 9 юни 10 юни 11 юни 12 юни

Трудово право от 18 
до 20 часа (3 часа)                            

зала 422

 Съвременни подходи 
в международния 

финансов 
мениджмънт от 15 до 

18 часа (3 уч. часа)   
зала 300

КРАЙ НА 
СЕМЕСТЪРА

ЮНИ
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