
 
 
 

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.  
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „Организационно поведение и консултиране на организацията” – 1–ви курс 

 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР: от 15.10.2016 г. до 20.01.2017 г. 

 

СЕСИЯ: от 23.01.2017 г. до 17.02.2017 г. 

 
Директор на програмата: гл. ас. д-р Дамяна Иванова                                     Административен отговорник: д-р Валерия Витанова 
 E-mail: damyana.ivanova@gmail.com                                                                  E-mail: v_vitanova@phls.uni-sofia.bg  
                                                           valeriavitanova6@gmail.com 

 
Час 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Пон.         
Икономическа психология*, 

У., з.202 

Хон.ас. Т. Йорданова 

 

Втр. 
 
 
 
 

 Икономическа психология, Л., 

з.526,  Гл.ас. д-р Д. Иванова 
 

 

Сряда   

Организационно поведение / Организационно 

развитие и управление на промяната, Л.,  з. 

205, 

Проф. д.пс.н. Сн. Илиева 

 

Четв.     Медийна психология*, Л.,з.205 
(избираема дисциплина) 

Трудова психология, Л.,У.,з.205 

Доц. д-р Е. Таир  

*Упражненията по Икономическа психология започват на 24 октомври 2016 г.  от 17:30 ч.; Лекциите по Медийна психология стартират на 03 ноември 

2016 



 
 
 
 

БЕЛЕЖКИ:  

 

1. Лекционният курс  по Организационно поведение при проф.д.пс.н.  Снежана Илиева ще се проведе блоково на следните дати през  
м.октомври и м.ноември: 
 
15 октомври (събота)  - от 11:00 ч. до 20:00 ч., зала 205 
16 октомври (неделя)             - от  9:00 ч. до 19:00 ч., зала 205 
02 ноември (сряда)                        - от 16:00 ч. до 20:15 ч., зала 205 
09 ноември (сряда)                        - от 16:00 ч. до 20:15 ч., зала 205 
 
2. Упражненията по  Организационно поведение при хон. ас. Биляна Александрова  ще се проведат блоково на следните дати през 
м.ноември и м.януари: 
 
 
26 ноември (събота)                        - от 10:00 ч. до 19:00 ч., зала 205 
27 ноември (неделя)                        - от 10:00 ч. до 19:00 ч., зала 205 
08 януари (неделя)                          - от 10:00 ч. до 19:00 ч., зала 419 
 
 
 
 
 
 
3. Лекционният курс  по Организационно развитие и управление на промяната при проф.дпсн  Снежана Илиева ще се проведе блоково 
на следните дати през  м.ноември, м.декември и м.януари: 
 
16 ноември (сряда)                        - от 16:00 ч. до 20:15 ч., зала 205 
23 ноември (сряда)                        - от 16:00 ч. до 20:15 ч., зала 205 
30 ноември (сряда)                        - от 16:00 ч. до 20:15 ч., зала 205 
07 декември (сряда)                        - от 16:00 ч. до 20:15 ч., зала 205 
14 декември (сряда)                        - от 16:00 ч. до 20:15 ч., зала 205 
21 декември (сряда)                        - от 16:00 ч. до 20:15 ч., зала 205 



 
 
 
 

 
4. Лекционният курс по Трудова психология при доц. д-р Ергюл Таир ще се проведе блоково на следните дати през м.октомври-ноември-
декември-януари: 
 
20 октомври (четвъртък) -  от 17:00 ч. до  21:00 ч., зала 205 
03 ноември (четвъртък )-      - от 17:00 ч. до 21:00 ч., зала 205 
10 ноември (четвъртък)       -  от 17:00 ч. до 21:00 ч., зала 205 
17 ноември (четвъртък)        - от 17:00 ч. до 21:00 ч., зала 205 
24 ноември (четвъртък)  - от 17:00 ч. до  21:00 ч., зала 205 
01 декември (четвъртък)      – от 17:00 ч. до  21:00 ч., зала 205 
15 декември (четвъртък)       - от 17:00 ч. до 21:00 ч., зала 205 
16 декември( петък)               - от 17:00 ч. до 21:00 ч., зала 205 
22 декември (четвъртък)        - от 17:00 ч. до 21:00 ч., зала 205 
06 януари (четвъртък)            - от 17:00 ч. до 21:00 ч., зала 205 
12 януари (четвъртък)            - от 17:00 ч. до 21:00 ч., зала 205 
19 януари (четвъртък)            - от 17:00 ч. до 21:00 ч., зала 205 
 
 
 
5. Лекционният курс по Психология на личността при доц. д-р Ергюл Таир ще се проведе блоково на следните дати през м. октомври-
ноември-декември: 
 
21 октомври (петък) - от 17:00 ч. до  20:15 ч., зала 205 
22 октомври (събота)- от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
23 октомври (неделя) – от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
04 ноември (петък) - от 17:00 ч. до  20:15 ч., зала 205 
18 ноември (петък)  от 17:00 ч. до  20:15 ч., зала 205 
02 декември(петък) – от 17:00 ч. до  20:15 ч., зала 205 
03 декември (събота)- от 10:00 ч. до 14:15 ч., зала 205 
09 декември( петък)- от 17:00 ч. до 20:15 ч., зала 205 
10 декември (събота)- от 09:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
17 декември (събота)- от 10:00 ч. до 14:15 ч., зала 205 
 



 
 
 
 
6. Лекционният курс по Социална психология при проф. д.п.н. Стойко Иванов ще се проведе блоково на следните дати през м.ноември: 
 
  5 ноември (събота)         - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
  6 ноември (неделя)         - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
12 ноември(събота)         - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
13 ноември(неделя)         - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
19 ноември(събота)         - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
20 ноември(неделя)         - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
 
 
 
7. Упражненията по Социална психология при хон. ас. д-р Стоянка Христова  ще се проведат блоково на следните дати през м.ноември: 
 
11 ноември(петък)              - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
14 ноември(понеделник)    - от 10:30 ч. до 16:45 ч., зала 202 
18 ноември(петък)              - от 11:30 ч. до 16:45 ч., зала 205 
21 ноември(понеделник)   - от 10:30 ч. до 16:45 ч., зала 202 
 
 
 
 
 
8. Лекционният курс по Стратегически мениджмънт при проф. д.с.н. Цветан Давидков ще се проведе блоково на следните дати през м. 
декември и м.януари: 
 
11 декември (неделя)        - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
14 януари (събота)             - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
15 януари (неделя)             - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
   
 
 
 
9. Избираемият курс по Коучинг при хон. ас. д-р  Елена Алтимирска ще се проведе блоково на следните дати през   м.декември: 



 
 
 
 
 3 декември (събота)  - от 15:00 ч. до 20:00 ч., зала 205 
 4 декември (неделя) -            - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
17 декември (събота) - от 15:00 ч. до 20:00 ч., зала 205 
18 декември (неделя) - от 9:00 ч. до 18:00 ч., зала 205 
 
 
 
 
10. Избираемата дисциплина Медийна психология при проф.дпсн Толя Стоицова ще се проведе блоково на следните дати през  
м.ноември, м.декември и м.януари: 
 
03 ноември (четвъртък)               - от 13:00 ч. до 17:00 ч., зала 205 
10 ноември четвъртък)               - от 13:00 ч. до 17:00 ч., зала 205 
17 ноември (четвъртък)               - от 13:00 ч. до 17:00 ч., зала 205 
24 ноември (четвъртък)               - от 13:00 ч. до 17:00 ч., зала 205 
01 декември (четвъртък)                   - от 13:00 ч. до 17:00 ч., зала 205 
15 декември (четвъртък)                   - от 13:00 ч. до 17:00 ч., зала 205 
 
 
 
11. Избираемият курс по Социално-психологически измерения на корупцията при д-р Валерия Витанова ще се проведе блоково на 
следните дати през м.януари: 
 
02 януари (понеделник)                       - от 8:00 до 17:00 ч., зала 202 
13 януари (петък)                                  - от 8:00 до 17:00 ч., зала 205 
20 януари (петък)                                  - от 8:00 до 17:00 ч., зала 205 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                            Октомври 2016 г. 

Изготвил: д-р Валерия Витанова, административен отговорник на МП „Организационно поведение и консултиране на организацията“  
 



 
 
 

 E-mail: v_vitanova@phls.uni-sofia.bg  valeriavitanova6@gmail.com 
 


