
магистърска програма 

Информационни системи и технологии - 1к.                                                     преподавател дата и час присъствено/
онлайн

1 Обектно ориентирано програмиране доц. д-р Васил Тотев 29.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

2 Визуални среди за програмиране проф. д-р Иван Иванов 28.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

3 Бази от данни проф. д-р Георги Димитров 25.01.22 г. / от 17 ч. онлайн

4
Стратегически анализ на бизнес и административните 
технологии и комуникации

проф. д.ик.н. Стоян Денчев 30.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

5 Системи за управление на БД проф. д-р Георги Димитров 25.01.22 г. / от 16 ч. онлайн

6 Обработка на големи масиви от данни доц. д-р Магдалена Гарванова 06.02.22 г. / от 10 ч. онлайн

7 Мобилни комуникации проф. дн Иван Гарванов 05.02.22 г. / от 10 ч. онлайн

8 Информационни системи в бизнеса гл. ас. д-р Ива Костадинова 24.01.22 г. / от 18 ч. онлайн

9 Системи за контрол на достъпa проф. д-р Иванка Павлова 29.01.22 г. / от 16 ч. онлайн

Софтуерно инженерство - 1к.                                               преподавател дата и час присъствено
/онлайн

1 Основи на софтуерното инженерство доц. д-р Боян Жеков 23.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

2 Разработване и управление на изисквания доц д-р Боян Жеков 30.01.22 г. / от 9 ч. онлайн

3 Проектиране на софтуер доц. д-р Александър Шикаланов 25.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

4 Тестване на софтуер х. пр. Валентина Докова 29.01.22 г. / от 10 ч. онлайн

5 Бази данни проф. д-р Георги Димитров 25.01.22 г. / от 19 ч. онлайн

6 Математически анализ проф. д-р Галина Панайотова 30.01.22 г. / от 14 ч. онлайн

7 Управление на проекти доц. д-р Боян Жеков 06.02.22 г. / от 10 ч. онлайн

8 Проектиране на потребителско преживяване доц. д-р Евгения Ковачева 24.01.22 г. / от 15 ч. онлайн

Библиотечно-информационен и културен мениджмънт - 
1к.                  

преподавател дата и час присъствено/
онлайн

1 Мениджмънт на културните институции проф. дфн Иванка Янкова 24.01.22 г. / от 11 ч. онлайн

2 Библиотечни политики проф. д.н. Таня Тодорова 06.02.22 г. / от 10:30 ч. онлайн

3 Управление на човешките ресурси доц. д-р Румелина Василева 26.01.22 г. / от 13 ч. онлайн

4 Количествени и качествени методи в библиотеките доц. д-р Силвия Станчева 26.01.22 г. / от 11 ч. онлайн

5
Управление на информационните ресурси в дигиталната 
библиотека

проф. д-р Иванка Павлова 31.01.22 г. / от 18 ч. онлайн

6 Разработване и управление на проекти проф. д.н. Таня Тодорова 06.02.22 г. / от 11:30 ч. онлайн

7 Софтуерни приложения за дигитална компетентност доц. д-р Катя Рашева-Йорданова 29.01.22 г. / от 11 ч. онлайн

редовна изпитна сесия

График на изпитите
 през зимния семестър на 2021-2022 учебна година
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