
ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"

Учебни дисциплини за обучението в
магистърска програма "Управление на международни бизнес проекти"

учебна 2022/ 2023

дата дисциплина преподавател час брой
Л/У

Учебна 2022/ 2023 г.   

8:45 - 12:00 unbkuhg

8:45 - 12:00

9.40 -13.35

9.40 -12.50

летен семестър на учебна 2022/23 г.   

20.02.2023 13:30 - 16:40

27.02.2023 13:30 - 16:40

2.03.2023 9:40 - 15:00

6.03.2023 13:30 - 16:40

7.03.2023 8:45 - 12:50

8.04.2023

9.04.2023

22.04.2023

23.04.2023

13.05.2023

14.05.2023

19.05.2023

20.05.2023

21.05.2023

27.05.2023

28.05.2023

02.06.2023

03.06.2023

04.06.2023

 

График на изпитната сесия - учебна 2022/ 2023 г.   

№ дисциплина преподавател редовна
сесия

ликвидационна сесия

1

2

3

летен семестър на учебна 2022/23 г.   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

зала

поправителна
сесия

19.01.2023

срок - 05.02.2023

30.01.2023

срок - 14.05.2023

срок - 10.06.2023

22.04.2023

Код на курса
в

classroom.go
ogle.com

Линк към виртуалната
учебна зала в

meet.google.com

Линк в Classroom

Линк в Classroom

2/9/2023

19.02.2023

2/6/2023

 

 

 

25.11.2022 Управление на международни инвестиционни
проекти

доц. д-р Виржиния Иванова
virjinia.ivanova@vfu.bg

03.12.2022 Организационно структуриране на проектното
управление

проф. д-р Снежанка Овчарова
ovcharova@vfu.bg x3btn3u

17.12.2022 Бизнес партньорство на местните власти доц. д-р Мария Великова

18.12.2022 Бизнес партньорство на местните власти доц. д-р Мария Великова

Краудсорсинг и краудфъндинг доц. д-р Светла Михалева
svetla.mihaleva@vfu.bg 413 ccmlve7

Краудсорсинг и краудфъндинг доц. д-р Светла Михалева
svetla.mihaleva@vfu.bg 407 ccmlve7

Краудсорсинг и краудфъндинг доц. д-р Светла Михалева
svetla.mihaleva@vfu.bg 407 ccmlve7

Краудсорсинг и краудфъндинг доц. д-р Светла Михалева
svetla.mihaleva@vfu.bg 404 ccmlve7

Краудсорсинг и краудфъндинг доц. д-р Светла Михалева
svetla.mihaleva@vfu.bg 218 ccmlve7

Технологична разработка на проекти от малък и
среден бизнес

доц. д-р Павлина Ямукова
pavlina.yamukova@vfu.bg 9.40 - 16.40  cs6royx

9.40 - 15.55  cs6royx

 Глобални проблеми на съвременността доц. д-р Елеонора Танкова
eleonora@vfu.bg 9.40 - 16.40 УСК2

 Глобални проблеми на съвременността доц. д-р Елеонора Танкова
eleonora@vfu.bg 9.40 - 15.55 УСК2

Електронно управление в бизнес среда и интернет
банкиране

проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg 9.40 - 16.40

Електронно управление в бизнес среда и интернет
банкиране

проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg 9.40 - 15.55

Управление на цикъла на проекта;
Софтуерно управление на проекта

проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg 13.30 - 18.30

Финансиране на международни проекти ас. д-р Севги Осман
sevgi.osman@vfu.bg 9.40 - 16.40

Технология на разработване на международни
проекти

проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg 9.40 - 18.30

Социални взаимодействия и работа в екип доц. д-р Йоанна Недялкова
yoanna.nedyalkova@vfu.bg 9.40 - 12.50

Социални взаимодействия и работа в екип доц. д-р Йоанна Недялкова
yoanna.nedyalkova@vfu.bg 9.40 - 13.35

Социални взаимодействия и работа в екип доц. д-р Йоанна Недялкова
yoanna.nedyalkova@vfu.bg 13.30 - 19.15

Практикум 1 Кремена Хубчева
vfu-projects@vfu.bg 9.40 - 16.40

Практикум 2 Кремена Хубчева
vfu-projects@vfu.bg 9.40 - 16.00

Финансиране на международни проекти ас. д-р Севги Осман
sevgi.osman@vfu.bg 9.40 - 16.40

м.09.2023 Структурни инструменти на ЕС и използването им в
България  

м.09.2023 Институционална система на ЕС доц. д-р Красимир Недялков  

Организационно структуриране на проектното
управление

проф. д-р Снежанка Овчарова
ovcharova@vfu.bg

Бизнес партньорство на местните власти доц. д-р Мария Великова
mariya.velikova@vfu.bg

Управление на международни инвестиционни
проекти

доц. д-р Виржиния Иванова
virjinia.ivanova@vfu.bg

Технологична разработка на проекти от малък и
среден бизнес

доц. д-р Павлина Ямукова
pavlina.yamukova@vfu.bg

 Глобални проблеми на съвременността доц. д-р Елеонора Танкова
eleonora@vfu.bg

Краудсорсинг и краудфъндинг доц. д-р Светла Михалева
svetla.mihaleva@vfu.bg

Електронно управление в бизнес среда и интернет
банкиране

проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg

Финансиране на международни проекти ас. д-р Севги Осман
sevgi.osman@vfu.bg

Социални взаимодействия и работа в екип доц. д-р Йоанна Недялкова
yoanna.nedyalkova@vfu.bg

Управление на цикъла на проекта проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg

Софтуерно управление на проекта

Технологична разработка на проекти от малък и
среден бизнес

доц. д-р Павлина Ямукова
pavlina.yamukova@vfu.bg

проф. д-р Павел Павлов/                 доц.
д-р Светла Михалева

svetla.mihaleva@vfu.bg

Технология на разработване на международни
проекти

проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg

проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg

ggrluw4

ggrluw4

meet.google.com/waa-dfrd-eqw

meet.google.com/waa-dfrd-eqw

https://meet.google.com/jjc-kqyp-bwu

https://meet.google.com/jjc-kqyp-bwu

https://meet.google.com/jjc-kqyp-bwu

https://meet.google.com/jjc-kqyp-bwu

https://meet.google.com/jjc-kqyp-bwu

https://meet.google.com/jzw-hifj-rei

https://meet.google.com/jzw-hifj-rei

https://meet.google.com/owr-myqi-szr

https://meet.google.com/owr-myqi-szr

meet.google.com/pku-xpxj-oqq

meet.google.com/pku-xpxj-oqq

meet.google.com/fne-hsck-idp

meet.google.com/fne-hsck-idp

https://meet.google.com/waa-dfrd-eqw

https://meet.google.com/waa-dfrd-eqw

https://meet.google.com/waa-dfrd-eqw

meet.google.com/fne-hsck-idp

meet.google.com/fne-hsck-idp

jhhsfwt

jhhsfwt

7etah76

7etah76

i3iiy2d

i3iiy2d

онлайн

онлайн

онлайн

i3iiy2d

i3iiy2d

 

rmg4tzl

rmg4tzl

meet.google.com/tds-zttu-ncq

meet.google.com/tds-zttu-ncq

 - 8:45 ч.

 



10

11

График на изпитната сесия - трети семестър 

1

2

Практикум 1

Практикум 2

Структурни инструменти на ЕС и използването им в
България

 доц. д-р Светла Михалева
svetla.mihaleva@vfu.bg

Институционална система на ЕС доц. д-р Красимир Недялков

проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg

проф. д-р Теодора Бакърджиева
bakardjieva@vfu.bg

 

 

 

 


