
Поправителна сесия на зимен семестър на учебната 2019/2020  
за магистърска програма "Информационни системи и технологии"  

№ дисциплина преподавател дата час зала 

1.  
Обектно ориентирано 
програмиране  

доц. д-р Васил Тотев 
22.02.2020 г.       
(събота) 

13.30 
часа 

307 
УниБИТ -1 

2.  
Визуални среди за 
програмиране 

проф. д-р Иван Иванов 
18.02.2020 г.  
(вторник) 

10 
часа 

302 
УниБИТ -2 

3.  

 Бази от данни;  

 Системи за управление на 
БД;  

 Модели за управление 
качеството на софтуера 
(Agile) 

проф. д-р Георги Димитров 
17.02.2020 г.  
(понеделник) 

10 
часа 

305 и 307 
УниБИТ -1 

4.  
Обработка на големи масиви 
от данни 

доц. д-р Магдалена 
Гарванова 

21.02.2020 г.  
(петък) 

9,30 
часа 

306 
УниБИТ -1 

5.  Мобилни комуникации проф. дн Иван Гарванов 
21.02.2020 г.  
(петък) 

9 часа 
304 
УниБИТ -1 

6.  
Системи за контрол на 
достъпа 

проф. д-р Иванка Павлова 
17.02.2020 г.  
(понеделник) 

10 
часа 

107 
УниБИТ -1 

7.  
Стратегически анализ на 
бизнес и административните 
комуникации 

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев 
20.02.2020 г.  
(четвъртък) 

10 
часа 

100 
УниБИТ -1 

      
Поправителна сесия на зимен семестър на учебната 2019/2020 за магистърска 

програма "Медийна информация и реклама"  

№ дисциплина преподавател дата час зала 

1.  Нови медии  
проф. д-р Кристина 
Върбанова-Денчева 

17.02.2020 г.  
(понеделник) 

10 часа 
302 каб. 
УниБИТ -1 

2.  
Културно наследство, медии 
и публичност 

проф. д-р София Василева 
19.02.2020 г.  
(сряда) 

14 часа 
309 
УниБИТ -1 

3.  
Модели на комуникация и 
реклама  

проф. д-р Маргарита 
Пешева 

17.02.2020 г.  
(понеделник) 

14 часа 
100 
УниБИТ -1 

4.  
Медийна сценаристика. 
Телевизионно продуценство 
и сценаристика  

д-р Десислава 
Бакърджиева 

17.02.2020 г.  
(понеделник) 

10 часа 
100 
УниБИТ -1 

5.  Реклама и изкуство 
проф. д-р Лъчезар 
Георгиев 

20.02.2020 г.  
(четвъртък) 

13 часа 
26 
УниБИТ -1 

       

Поправителна сесия на зимен семестър на учебната 2019/2020  
за магистърска програма " Библиотечно-информационен и културен 

мениджмънт "  

№ дисциплина преподавател дата час зала 

1.  
Количествени и качествени 
методи в библиотеките-  

доц. д-р Силвия Станчева 
17.02.2020 г.  
(понеделник) 

11 часа 
201 
УниБИТ -1 

2.  Архивистика 
гл. ас. д-р Камелия 
Нушева 

17.02.2020 г.  
(понеделник) 

11 часа 
309 
УниБИТ -1 

3.   Библиотечни политики проф. дн Таня Тодорова 19.02.2020 г.  10 часа 202 



 Разработване и 
управление на проекти 

(сряда) УниБИТ -1 

 

 


