
ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА 

учебна година: 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕН 

за контакт: Снежа Тилкиджиева (tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg) 
 

РАЗПИС на занятията 
Семестърът е от 18 февруари 2019 г. до 7 юни 2019 г. Свободни от занятия дни: Великденски празници - от 25 април до 30 април 2019 г., 24 май. 

Сесия: от 10 юни до 5 юли 2019 г. Поправителна сесия: от 19 август до 5 септември 2019 г. 

 

имейл адрес на курса: tprchr2018@abv.bg 
дисциплина преподавател хорариум време на провеждане 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ 

Стратегическо управление на организационната 

промяна 
доц. д-р Бл.Георгиев 

15 ч. лекции +  

15 ч.упр. 
Всeки вторник – от 18,00 ч. до 20,00 ч. – в з. 526, бл.4 

Управление на конфликти и трудови отношения  гл. ас. д-р Д.Хинкова 
15 ч. лекции +  

30 ч. упр.  
Всяка сряда –от 18,30 ч. до 20,30 ч. – в з. Яйцето, бл.4 

Информационни системи и аналитични методи 

в учр 

доц. д-р К. Харалампиев / хон. 

ас. д-р Д. Димов 

30 ч. лекции +  

30 ч. упр. 
Всеки четвъртък – от 18,00 ч. до 21,00 ч. – в комп.з.530, бл.4 

Системи за оценяване, възнаграждение и 

обучение на персонала 
проф. д.ик.н. Ж.Владимиров 

15 ч. лекции +  

15 ч. упр.  

Курсът ще се проведе блоково на: 

23.02.2019 (събота) – от 10,00 до 17,30 ч. – в з.418, бл.3 

24.02.2019 (неделя) – от 10,00 до 17,30 ч. – в з.418, бл.3 

09.03.2019 (събота) – от 10,00 до 17,30 ч. – в з.418, бл.3 

10.03.2019 (неделя) – от 10,00 до 17,30 ч. – в з.418, бл.3 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 

Европейска социална политика д-р И.Нейков 
15 ч. лекции +  

15 ч. упр. 
Всеки петък – от 18,00 ч. до 20,00 ч. – в з.526, бл.4 

Подготовка и управление на проекти / Рroject 

management 
проф. д-р М.Стойчева 

15 ч. лекции + 

15 ч. упр. 

Курсът ще се проведе блоково на: 

11.03.2019 г. (понеделник) – от 17,00 до 21,00 ч. (4 ч.) – в з.Яйцето, бл.4 

16.03.2019 г.  (събота) – от 10,00 до 17,30 ч. (7,5 ч.) – в з.Яйцето, бл.4 

25.03.2019 г. (понеделник) – от 17,00 до 21,00 ч. (4 ч.) – в з.Яйцето, бл.4 

30.03.2019 г.  (събота) – от 10,00 до 17,30 ч. (7,5 ч.) – в з.Яйцето, бл.4 

01.06.2019 г.  (събота) – от 10,00 до 17,00 ч. (7 ч.) – в з.Яйцето, бл.4 
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