
бакалавърска програма

I Национална сигурност - 1 семестър    (пост. 2021/2022)             преподавател дата и час присъствено/
онлайн

1
Основни понятия в националната и международната 
сигурност 

 поч. проф. д-р Емил Люцканов 29.01.22 г. / от 14 ч. онлайн

2 Философски проблеми на националната сигурност проф. д-р Стефан Мичев 30.01.22 г. / 10 ч. онлайн

3 Психологически аспекти на националната сигурност проф. д.н. Майяна Митевска-Енчева 03.02.22 г. /10 ч. онлайн

4 Правни основи на националната сигурност проф. д.н. Мария Нейкова 06.02.22 г. / от 11 ч. онлайн

5 Глобална, регионална и национална сигурност проф. д-р Евгени Манев 05.02.22 г. / от 10 ч. онлайн

6 Английски език доц. д-р Веселин Чантов няма изпит -

II Национална сигурност - 3 семестър     (пост. 2020/2021)         преподавател дата и час
присъствено/

онлайн

1 Достъпност, прозрачност и сигурност на информацията проф. д.н. Ирена Петева 30.01.22 г. / от 14 ч. онлайн

2 Система за национална сигурност доц. д-р Константин Казаков 30.01.22 г. / от 9 ч. онлайн

3 Обществена и вътрешна сигурност проф. д.ик.н. Стефан Симеонов 28.01.22 г. / от 19 ч. онлайн

4 Въоръжени сили и военни конфликти доц. д-р Пламен Богданов 29.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

5 Английски език доц. д-р Веселин Чантов няма изпит -

6 СРС - технология и тактики на използване проф.д-р Николай Радулов 29.01.22 г. / от 14 ч. онлайн

7 Психодиагностика проф. д.н. Майяна Митевска-Енчева 28.01.22 г. / от 10 ч онлайн

8 Енергийни аспекти на националната сигурност проф. д-р Величка Милина 27.01.22 г. / от 19 ч онлайн

III Национална сигурност - 5 семестър   (пост. 2019/2020)            преподавател дата и час
присъствено/

онлайн

1 Социални комуникации проф. д.ик.н.Гошо Петков 06.02.22 г. / от 13 ч. онлайн

2 Технологии на некласическите войни д-р ас. Стелиана Йорданова 30.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

3 Управление на информационните услуги в сигурността доц. д-р Константин Казаков 05.02.22 г. / от 10 ч. онлайн

4 Лидерство – теории и практики проф. д.т.н. Цветан Семерджиев 05.02.22 г. / от 13 ч. онлайн

5 Полицейски системи за сигурност проф. Румен Миланов 29.01.22 г. / от 13 ч. онлайн

6 Дипломация и сигурност ас. д-р Пламен Теодосиев 06.02.22 г. / от 10 ч. онлайн

7 Външна политика за сигурност на България проф. д-р Никола Аврейски 30.01.22 г. / от 13 ч. онлайн

8 Управление на киберсигурността ас. д-р Александър Кирков 29.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

IV Национална сигурност - 7 семестър   (пост.  2018/2019)               преподавател дата и час
присъствено/

онлайн

1 Тероризъм и антитероризъм доц. д-р Асен Захариев 30.01.22 г. / от 13 ч. онлайн

2 Управление на риска в логистиката д-р Володя Цветанов 29.01.22 г. / от 13 ч. онлайн

3 Връзки с обществеността в условия на кризи доц. д-р Сашо Воденичарски 05.02.22 г. / от 10 ч. онлайн

4 Методи за информационен анализ и прогнозиране гл.ас. д-р Ралица Йотова 30.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

5 Киберсигурност доц. д-р Николай Митев 05.02.22 г. / от 13 ч. онлайн

6
Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред

проф. д.ик.н. Стефан Симеонов 06.02.22 г. / от 10 ч. онлайн

7
Анализ и оценка на риска в системата за национална 
сигурност 

д-р Мариана Владимирова 29.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

редовна изпитна сесия
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