
МП "Изкуствен интелект за бизнес и финанси" (2 семестъра) - зимен семестър, учебна 2022/2023 година Ръководител: доц. д-р Боряна Богданова, bpelova@feb.uni-sofia.bg

Основи на изкуствения интелект задължителен 3 401 15,16, 22 и 23 октомври 2022 г. от 9:00 до 17:00 ч. доц. д-р Ангел Марчев

Облачен компютинг и изкуствен интелект за бизнеса задължителен 5 401
Всеки вторник в периода 4 октомври 2022 г. - 17 
януари 2023 г. от 18:15 до 20:30 ч. 

доц. д-р Николай Нетов

Икономика на изкуствения интелект задължителен 3 401
Всяка сряда в периода 12 октомври - 14 декември 
2022 г. от 18:30 до 20:45 ч.

доц. д.ик.н. Антон Герунов

Вероятности и статистика избираем 6 401
Всеки понеделник в периода 3 октомври 2022 г. - 
16 януари 2023 г. от 18:15 до 21:15 ч. 

проф. д.ик.н. Георги Чобанов

Предварителна обработка на големи масиви от данни в бизнеса избираем 4 401
Всеки четвъртък в периода 6 октомври - 17 
ноември 2022 г. от 18:30 до 21:30 ч. 

доц. д-р Боряна Богданова

Машинно самообучение за бизнес и финанси избираем 4 401
Всеки четвъртък в периода 24 ноември 2022 г. - 
19 януари 2023 г. от 18:30 до 21:30 ч. 

доц. д-р Боряна Богданова, ас. д-р Глория Христова

Основи на текстовия анализ и обработката на естествен език избираем 5 401
29,30 октомври и 5,6,12,13 ноември 2022 г. от 
9:00 до 17:00 ч.

ас. д-р Глория Христова

Метаданни и бизнес анализ избираем 4 401
19,20 ноември и 3,4 декември 2022 г. от 9:00 до 
17:00 ч.; всяка сряда в периода 21 декември 2022 
г. - 18 януари 2023 г. от 18:30 ч. до 21:30 ч. 

хон. преп. д-р Деница Гаврилова

Бизнес моделиране с CRISP-DM избираем 2 401 14 и 15 януари 2023 г. от 9:00 до 17:00 ч.
екипа на INDEAVR с водещ лектор хон. преп. Теодора 
Павлова

Оценка и поддръжка на скоринг модели за вземане на бизнес решения избираем 2 401 10,11 декември 2022 г. от 9:00 до 17:00 ч. 
екип на KBC България с водещ летор хон. преп. Даниел 
Славов

Дигитална трансформация на аутсорсинг бизнеса избираем 4 401
Всеки петък в периода 7 октомври - 2 декември 
2022 г. от 18:15 до 20:30 ч. 

доц. д-р Николай Нетов

Финтех и е-банкиране (на английски език) избираем 5 400

Всеки понеделник в периода 3 октомври - 14 
ноември 2022 г. от 18:15 до 22:00 ч. и всеки петък 
в периода 7 октомври - 11 ноември 2022 г. от 
18:15 до 21:00 ч.

доц. д-р Деян Радев

Приложение на анализа на големи данни в счетоводството избираем 7 доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

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

Лекции: 03.12.2022 г. - 9:30 - 16:00 ч. - зала 420; 04.12.2022 г. - 
9:30 - 16:00 ч. - зала 420; 10.12.2022 г. - 9:30 - 16:00 ч. - зала 
400; 11.12.2022 г. - 9:30 - 16:00 ч. - зала 300; 17.12.2022 г. - 
9:30 - 16:00 ч. - зала 400; 18.12.2022 г. - 9:30 - 16:00 ч. - зала 
400; 07.01.2023 г. - 9:30 - 16:00 ч. - зала 200; 08.01.2023 г. - 
9:30 - 16:00 ч. - зала 303; Упражнения: 30.11.2022 г. - 18:00 - 
21:00 ч.; 07.12.2022 г. - 18:00 - 21:00 ч.; 14.12.2022 г. - 18:00 - 
21:00 ч.; 21.12.2022 г. - 18:00 - 21:00 ч.; 04.01.2023 г. - 18:00 - 
21:00 ч.; 11.01.2023 г. - 18:00 - 21:00 ч.; 18.01.2023 г. - 18:00 - 
21:00 ч. Всички упражнения се провеждат в зала 320.
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