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№ дисциплина преподавател редовна
сесия

ликвидационна сесия

летен семестър на учебна 2022/23 г.   

Код на курса
в

classroom.go
ogle.com

Зала

5.11.2022 УСК 3

6.11.2022 УСК 3

12.11.2022 УСК 3

13.11.2022 УСК 3

19.11.2022 УСК 2

20.11.2022 УСК 2

26.11.2022 УСК 2

27.11.2022 УСК 2

03.12.2022

04.12.2022 УСК 2

10.12.2022

13.12.2022

Изграждане и управление на корпоративен имидж и
репутация проф. д.ф.н. Милко Петров

10.00 -17.00 10

9.30 -13.00 5

Бранд и брандинг мениджмънт доц. д-р Стефан Серезлиев
10.00 -17.00 10

9.30 -13.00 5

Дигитална реклама и маркетингови комуникации
(Рекламна и креативна комуникация) проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев

10.00 -17.00 10 gxok5qk

9.30 -13.00 5 gxok5qk

ПР комуникация на туристически културни
дестинации доц. д-р Георги Калагларски

10.00 -17.00 10

9.30 -13.00 5

Митологизиране на реалности и културен туризъм доц. д-р Иво Стамболийски 9.40 -16.40 10

Умението да говорим пред публика доц. д-р Георги Калагларски 9.30 -13.30 6

Дигитална реклама и маркетингови комуникации
(Рекламна и креативна комуникация) прод. д.ф.н. Христо Кафтанджиев 10:00 - 16:00 8

проф. д-р Снежанка Овчарова 8.45 -12.00 6 pps4hnb

1 проф. д.ф.н. Милко Петров

2 Бранд и брандинг мениджмънт доц. д-р Стефан Серезлиев

3 Рекламна и креативна комуникация прод. д.ф.н. Христо Кафтанджиев

4 ПР комуникация на туристически културни
дестинации доц. д-р Георги Калагларски

5 Културен туризъм и стратифициране на човешките
ресурси проф. д-р Снежанка Овчарова

6 Митологизиране на реалности и културен туризъм доц. д-р Иво Стамболийски

1 Маркетингови проучвания доц. д-р Виржиния Иванова

2 Комуникация при екстремални ситуации проф. д.н. Руси Маринов

3  Глобални проблеми на съвременността проф.д.ик.н. Анна Недялкова

4 Медийни политики на туристически агенции и
въздействие на обществени структури доц. д-р Георги Калагларски

5 Мениджмънт на туристически комплекс доц. д-р Даниела Попова

6 Електронно управление и онлайн позициониране на
бизнес структури проф. д-р Теодора Бакърджиева

7 Нормативни и правни норми в рекламата, ПР доц. д-р Румен Драганов

8 Социализиране на туристически атракции доц. д-р Румен Драганов

Спорт екип преподаватели

Защита на учебен стаж доц. д-р Георги Калагларски

Културен туризъм и стратифициране на човешките
ресурси

Изграждане и управление на корпоративен имидж и
репутация

dkticzs

dkticzs

at2n7ly

at2n7ly

htvgoyl

55qjuzo

55qjuzo

55qjuzo

 https://meet.google.com/kzc-yvbd-xmv
записан в Classroom

11.12.2022

срок - до 10.12.2022

21.01.2023 - 8:45 ч.

срок - 15.01.2023

поправит
сесия

до 31.01.2023 - на
имейл: mia@vfu.bg

срок - до 31.01.2023;
изпит - 04.02.2023


