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Л -2 Управление на проекти И 3 Л  30 проф. дсн Цветан Давидков Щ - СтФ
Л -2 Проектиране и управление на организационни структури И 3 Л  30 проф. д-р Александър Маринов Щ
Л -2 Политика в общината и населеното място И 3 Л  30 проф. д-р Йордан Ботев Щ
Л -2 Политики към малцинствата И 3 Л  30 доц. д-р Албена Танева Щ
Л -2 Регионална политика И 3 Л  30 гл. ас. д-р Елена Калфова-Войнова Щ

Специалност:   Публична администрация 
Учебна година:  2019/2020
МП Публичен мениджмънт и политики-редовна форма

Избират се минимум три дисциплини (9 кредита)

Кампания за ИЗБОР НА ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020  ОТ 11.12.2019 Г. ДО 22.12.2019 Г. 
На 06.01.2020 г. ще бъдат посочени дисциплините, които няма да стартират. За целта моля проверявайте профилите си в СУСИ. 
На записаните в тях студенти ще се предлагат дисциплини за избор до 10.01.2020 г.
Забележка: 
- Отписването на дисциплини за летен семестър извън кампанията за избор ще става само със Заявление до Декана на ФФ, подадено в отдел „Студенти“ не по-късно от 15 дни от 
стартирането на зимния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината. 
- Записването на дисциплини за летен семестър извън кампанията за избор ще става само със Заявление до Декана на ФФ, подадено в отдел „Студенти“ не по-късно от 30 дни 
след стартирането на зимния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината.
- Заявления за отписване и записване от дисциплини след този срок НЯМА да се приемат.


