
 

СЕМИНАР 

по 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0062 

“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с 

бизнеса на специалистите по телекомуникации" 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във 

вашето бъдеще! 
 

 

БАНСКО, 04 – 07 АПРИЛ 2014 г. 

ДНЕВЕН РЕД 

 

04.04.2014 г. – ПЕТЪК 

14:00 – 16:00 – Докладване на актуализирани програми от бакалавърски учебен план  

„Телекомуникации“, модул „Телекомуникации“ 

16:00 – 18:00 – Докладване на актуализирани програми от магистърски учебен план  

„Телекомуникации“.  

 

05.04.2014 г. – СЪБОТА 

10:00 – 12:00 – Докладване на програми от бакалавърски учебен план  

„Телекомуникации“, нов модул „Мрежово инженерство“. 

12:00 – 13:00 – Почивка. 

13:00 – 18:00 – Докладване на програми от бакалавърски учебен план  

„Телекомуникации“, нов модул „Мрежово инженерство“ - продължение. 

 



 

 

06.04.2014 г. – НЕДЕЛЯ 

10:00 – 10:30 – Презентация на тема: „Как да използваме прехода от индустриалния 

към дигиталния век (пазарни изисквания в телекомуникациите спрямо техните кадри, 

по отношение на корпоративни управляващи системи и др.)” 

Лектор: Кристиан Томов, докторант към департамент "Телекомуникации", 

представител на бизнеса 
Дискутант: доц. д-р  В. Къдрев 

10:30 – 12:00 – Докладване на програми от  магистърски  учебен план  

„Предприемачество и иновации в компютърните и комуникационни технологии 

(ПИККТ)“. 

12:00 – 13:00 – Почивка. 

13:00 – 18:00 – Докладване на програми от  магистърски  учебен план  

„Предприемачество и иновации в компютърните и комуникационни технологии 

(ПИККТ)“ – продължение. 

 

 

07.04.2014 г. – ПОНЕДЕЛНИК 

10:00 – 13:00 – Финална дискусия по докладваните програми и учебни планове. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участници в семинар по проект BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на 

интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по 

телекомуникации” 

Банско, 04 – 07 април 2014 г. 

 

1. доц. д-р Иван Богомилов Иванов 

2. проф. Антони Димитров Славински 

3. доц. д-р Елисавета Василева Гурова 

4. доц. д-р Васил Марков Къдрев 

5. доц. д-р Анушка Цветанова Станчева 
6. доц. д-р Иван Иванов Драганов 

7. доц. д-р Георги Любомиров Илиев 

8. гл. ас. д-р Георги Костадинов Петров 

9. гл. ас. д-р Тереза Ангелова Стефанова 
10. д-р инж. Николай Петров Милованов 

11. Проф. д-р Пламен Маринов Цветков 
12. инж. Ангел Стефанов  Александров 

13. инж. Биляна Станимирова Бенкова 
14. инж. Чавдар Богомилов  Кочев 

15. инж. Петър Борисов Статев 

16. Красимира Димитрова Шиндарова 

17. инж. Кристиан Димитров Томов 

18. инж. Венцислав Николаев Йорданов 

19. инж. Петър Иванов Бакърджиев 

20. инж. Весела Любомирова Милованова 
 

 

 

 


