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, всички преподаватели, колеги и приятели по
случай Новата 2013 година и им желае много здраве, щастие, веселие и успехи в нея!!!

Бюлетин
декември 2012 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
• Прием за магистри през месец януари 2013 г. по специалност "Икономика на
отбраната и сигурността", специализация "Корпоративна сигурност"
• Нови книги публикувани през 2012 г. от членове на катедрата
• Традиционни стрелби на студенти от катедрата
• Катедра „Национална и регионална сигурност” дари книги на Библиотеката на
УНСС
• Интервю на проф. Димитър Димитров за LIVENEWS.bg
• Участие на наши колеги в инициатива на Президента на Република България
ПРЕДСТОЯЩО:
• Дипломна защита на магистри и държавен изпит на бакалаври през месец март
2013 г.
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
Нови книги публикувани през 2012 г. от членове на катедрата
През 2012 г. бяха публикувани следните монографии и сборници от членове на катедра
"Национална и регионална сигурност:
• доц. д-р Светослав Спасов, Европейска архитектура за сигурност, Издателски
комплекс, УНСС, 2012 г.
• доц. д-р Димитър Димитров, Приложение на сценарийното планиране в бизнеса,
отбраната и сигурността, Издателски комплекс, УНСС, 2012 г.

• доц. д-р Светослав Спасов, Развитие на военната индустрия в България (19451989), Издателски комплекс, УНСС, 2012 г.
• доц. д-р Георги Павлов, Информация и сигурност, Издателски комплекс, УНСС, 2012
г.
Научно изследване по проект на фонд НИД, УНСС с ръководител проф. д-р Стефан
Христов, Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, етап III,
Университетско издателство “Стопанство”, София, 2012 г.
• Научно изследване по проект на фонд НИД, УНСС с ръководител доц. д-р Димитър
Димитров, Икономически аспекти на тероризма, Етап ІІІ – Анализ на
българската практика и моделиране на връзката тероризъм – икономика,
Издателски комплекс, УНСС, 2012 г.
Всички монографии и сборници можете да видите на: Сайта на катедрата
Традиционни стрелби на студенти от катедрата
На 5-ти декември 2012 г. по инициатива на ас. Юри Ценков, бяха проведени традиционните
за катедрата студентски стрелби в оръжейният и стрелбищен комплекс „VIP".
Повече информация на: Сайта на катедрата
Катедра „Национална и регионална сигурност” дари книги на Библиотеката на УНСС
По инициатива на ръководителя на катедра „Национална и регионална сигурност” проф. д-р
Димитър Димитров бе направено дарение от 23 броя книги на Библиотеката на УНСС.
Дарението бе прието от г-жа Любомира Куртева, началник отдел “Библиотечни фондове и
каталози” и г-жа Лора Панова.
Много повече информация относно събитието и дарените книги на: Сайта на катедрата
Интервю на проф. Димитър Димитров за LIVENEWS.bg
Ръководителят на катедра “Национална и регионална сигурност” - проф. д-р Димитър
Димитров гостува на живо в предаването LIVE ТРИБУНА на интернет медията
LIVENEWS.BG. В навечерието на студентския празник 8 декември проф. Димитров дискутира
с водещия Димитър Петров проблеми на българското образование и в частност
образованието като елемент на националната сигурност.
Резюме на интервюто и пълен видеозапис : LIVENEWS .BG
Участие на наши колеги в инициатива на Президента на Република България
Нашите колеги Лидия Станоева и Мария Каръмчева, абсолвенти от специалност
“Икономика на отбраната и сигурността”, участваха в новата инициатива под егидата на
на президента Росен Плевнелиев „Младежка визия за развитие на България”.
Повече информация на: Сайта на катедрата , Сайта на Президента на Република България
ПРЕДСТОЯЩО:
Дипломна защита на магистри и държавен изпит на бакалаври през месец март 2013 г.
През месец март 2013 г. ще се проведат защита на дипломни работи и държавен изпит.
Повече информация на: Сайта на катедрата

