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Г Р А Ф И К  
 

за получаване на учебно-методични материали на 08 юни 2017 г. (четвъртък)  

за втори семестър след ОКС „бакалавър“/“магистър“ по икономически 

специалности, дистанционно обучение, прием м. Март 2017 г.,  

за четвърти семестър след ОКС „професионален бакалавър“ и пети семестър 

след ОКС „бакалавър“/“магистър“ по неиконмическа специалност,  

прием м. Март 2016 г.  
 

Места за осигуряване с УММ: 

08.06.2017 г. (четвъртък) 

Магистърски програми: Час и Място: 

Счетоводство и одит в нефинансовите 

предприятия 

11.30 - 12.00 ч. 

Кабинет на катедра “Счетоводна 

отчетност” 

(Факултетски корпус, ет. 4) 

Счетоводство и одит в публичния сектор 

11.30 - 12.00 ч. 

Кабинет на катедра “Счетоводна 

отчетност” 

(Факултетски корпус, ет. 3) 

Финансов анализ и контрол 

Валутен, митнически и данъчен контрол 

11.30 - 12.00 ч. 

Катедра ”Контрол и анализ на 

стопанската дейност” 

(Факултетски корпус) 

Финансов мениджмънт 

Financial management ( in English ) 

Банков мениджмънт 

Инвестиционен мениджмънт 

Финансово управление в публичния сектор 

11.30 - 12.30 ч. 

Кабинет на катедра „Финанси и 

кредит“ (Факултетски корпус, ет. 2) 
 

Застраховане 

Здравен мениджмънт 

11.30 - 12.00 ч. 

Кабинет на катедра “Застраховане и 

социално дело” 

(Факултетски корпус, ет. 2) 

Маркетинг 

Маркетингови комуникации 

11.30 - 12.00 ч. 

Катедра “Маркетинг” 

(корпус “Запад”, ет. 2) 

Международен бизнес и мениджмънт 

11.30 - 12.00 ч. 

Катедра “Международни 

икономически отношения” 

Информационни технологии в бизнеса 

11.30 - 12.00 ч. 

Кабинет на катедра “Бизнес 

информатика” 
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(корпус “Запад”, ет. 3) 

Икономика и мениджмънт на туризма 

11.30 - 12.00 ч. 

Кабинет на катедра “Икономика и 

управление на туризма” 

Мениджмънт на търговската дейност 11.30 - 12.00 ч. 

Кабинет на катедра “Търговски 

бизнес” 

(Факултетски корпус, ет. 4) 

Агробизнес 11.30 - 12.30 ч. 

Катедра „Аграрна икономика“ 

(Факултетски корпус, ет. 2) 

Управление на проекти 

Публична администрация 

Образователен мениджмънт 

11.30 - 12.00 ч. 

Катедра “Стратегическо планиране” 

(корпус “Запад”, ет. 2) 

Бизнесадминистрация 

Мениджмънт на бизнесорганизациите 

Фирмен мениджмънт и контролинг 

 

11.30 - 12.00 ч. 

Кабинет на катедра “Мениджмънт” 

(корпус “Запад”, ет. 1) 

 

Забележка: Учебните комплекти се получават срещу заверена 

студентска книжка и попълнена на място Възложителна декларация.  
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