
 

I НС - 1сем             кредити преподавател дата и час
присъствено/

онлайн

1
Основни понятия в националната и международната 

сигурност 
6  д-р Емил Люцканов 23.02.2022 от 10 ч. онлайн

2 Философски проблеми на националната сигурност 6 проф. д-р Стефан Мичев 21.02.2022 от 18 ч. онлайн

3 Глобална, регионална и национална сигурност 6 проф. д-р Евгени Манев 22.02.2022 от 10 ч. онлайн

II НС - 3сем       кредити преподавател дата и час
присъствено

/онлайн

1
Достъпност, прозрачност и сигурност на 

информацията 
5 проф.дн Ирена Петева 25.02.2022 от 11 ч. онлайн

2 Система за национална сигурност 5 доц. д-р Константин Казаков 21.02.2022 от 10 ч. онлайн

3 Обществена и вътрешна сигурност 5 проф. дикн Стефан Симеонов 22.02.2022 от 10 ч. онлайн

4 Въоръжени сили и военни конфликти 5 доц. д-р Пламен Богданов 26.02.2022 от 10 ч. онлайн

5 СРС - технология и тактики на използване 4 проф.д-р Николай Радулов 26.02.2022 от 10 ч. онлайн

6 Енергийни аспекти на националната сигурност 4 проф. д-р Величка Милина 21.02.2022 от 9 ч. онлайн

III НС - 5сем.   кредити преподавател дата и час
присъствено/

онлайн

1 Социални комуникации 4 проф. д.ик.н.Гошо Петков 26.02.2022 от 10 ч. онлайн

2
Управление на информационните услуги в 

сигурността 
4 доц. д-р Константин Казаков 21.02.2022 от 10 ч. онлайн

3 Полицейски системи за сигурност 4 проф. д-р Румен Миланов

информация ще бъде 

публикувана 

допълнително

онлайн

4 Дипломация и сигурност 4 ас. д-р Пламен Теодосиев 26.02.2022 от 12 ч. онлайн

5 Външна политика за сигурност на България 4 проф.д-р Никола Аврейски 26.02.2022 от 10 ч. онлайн

IV НС - 7сем.  кредити преподавател дата и час
присъствено/

онлайн

2 Методи за информационен анализ и прогнозиране 5 гл.ас. д-р Ралица Йотова 21.02.2022 от 10 ч. онлайн

3
Противодействие на престъпността и опазване на 

обществения ред
4 проф. дикн Стефан Симеонов 22.02.2022 от 14 ч. онлайн

График на изпитите 

през зимния семестър на 2021-2022 учебна година

дистанционна форма на обучение

ОКС "бакалавър"

поправителна сесия

поправителна сесия


