
Университет за национално и световно стопанство
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Екипът  на  катедра  "Национална  и  регионална  сигурност"  поздравява  всички 
настоящи,  завършили  и  бъдещи  студенти  и  техните  преподаватели  по  случай  8-ми 
декември!

На всички колеги и приятели на катедрата желаем много здраве, щастие и веселие за 
коледните празници и през настъпващата 2013 година!!!

Месечен бюлетин 
ноември 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

• Студентска конференция „Предизвикателства пред националната политика за 
сигурност в началото на XXI век”

• Обществено представяне на книгата "Йоханес Гербер и икономиката на 
отбраната в България" 

• Публична лекция на г-н Кийт Маршал
• Връчване на дипломи на бакалаври и магистри
• Магистри от катедрата поставиха рекорд по отличен успех
• Интервю на проф. Димитър Димитров 

ПРЕДСТОЯЩО:

• Прием за магистри през месец януари 2013 г. по специалност "Икономика на 
отбраната и сигурността", специализация "Корпоративна сигурност"

Студентска конференция на тема:
„Предизвикателства пред националната политика за сигурност в началото на XXI век”
На 28 ноември 2012 г. от 13.00 часа в зала „Научни съвети” на УНСС се проведе студентска 
конференция на тема „Предизвикателства пред националната политика за сигурност в 
началото на XXI век”, организирана от четвъртокурсниците от специалност „Икономика на 
отбраната и сигурността” с подкрепата на катедра „Национална и регионална сигурност” на 
УНСС. Събитието бе част от обучението на студентите по дисциплината „Основи на 
политиката за сигурност”.
Повече информация на: Сайта на катедрата

Обществено представяне на книгата "Йоханес Гербер и икономиката на отбраната в 
България"
На 20 ноември 2012 г., вторник, от 16 ч. в зала „Тържествена“ бе представена официално 
книгата „Йоханес Гербер и икономиката на отбраната в България“. Тя е посветена на 90-
годишнината от живота и творчеството на о.р. ген.-майор д-р Йоханес Гербер и е израз на 
благодарност към неговия принос в развитието на обучението и изследванията по икономика 
и управление на сигурността и отбраната у нас. Организираното от катедра „Национална и 
регионална сигурност“ събитие събра преподаватели, студенти от специалността „Икономика 

http://www.e-dnrs.org/?p=5954


на отбраната и сигурността“ и много гости, сред които беше и Йорг Шенк, съветник на 
посланика на Федерална Република Германия в България и референт по научните въпроси.
Повече информация на: Сайта на катедрата и Сайта на УНСС

Публична лекция на г-н Кийт Маршал
На 14 ноември 2012 г., сряда, от 14 часа в Зала „Научни съвети“ на УНСС се състоя публична 
лекция на тема „From Smart defense to a smarter commercial engagement with Global Defense 
and Aerospace Markets” с лектор г-н Кийт Маршал, Директор „Военни програми“ в Haldane 
Systems Ltd-UK.
Повече информация на: Сайта на катедрата

Връчване на дипломи на магистри и бакалаври
На 20 ноември 2012 г., вторник, от 14 ч. в зала „Тържествeна“ в УНСС бяха връчени 
дипломите на завършилите през м. юли магистърска степен студенти по специалност  
„Икономика на отбраната и сигурността“ и специалност „Икономика на отбраната и 
сигурността“, специализация „Корпоративна сигурност“.
Повече информация на: Сайта на катедрата
На 13 ноември 2012г. от 15:00 часа в УНСС в зала „Тържествeна“ бяха връчени дипломите на 
завършилите през м. юли бакалавърска степен студенти от специалност  „Икономика на 
отбраната и сигурността“.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайта на УНСС

Магистри от катедрата поставиха рекорд по отличен успех
Своеобразен рекорд постави катедра „Национална и регионална сигурност“ - с отличен успех 
се дипломираха близо половината магистри от специалностите  „Икономика на отбраната и 
сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна 
сигурност“. 
Повече информация на: Сайта на УНСС 

Интервю на проф. Димитър Димитров
На 31 октомври проф. Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална 
сигурност“ на УНСС  участва на живо в предаването „Building Bridges Gateway“ “ на турския 
телевизионен канал А9  съвместно с WTPN.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Интервюто на английски език (на сайта на канал 
А9)

ПРЕДСТОЯЩО:

Прием за магистри през месец януари 2013 г. по специалност "Икономика на отбраната 
и сигурността", специализация "Корпоративна сигурност"
С решение на Академичния съвет на УНСС е обявен нов, януарски, прием за магистри в 
нашата катедра.
В магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация 
„Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма  могат да 
кандидатстват всички завършили бакалавърска или магистърска степен независимо от 
завършената специалност и независимо от това, коя година сте завършили (без завършили 
професионален бакалавър).
Повече информация на: Сайта на катедрата, Как да кандидатствам, Често задавани въпроси
 Сайт на УНСС: График за прием на магистри
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