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Екипът на катедра "Национална и регионална сигурност" поздравява всички настоящи,
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ПРЕДСТОЯЩО:
• Курс за работа с полиграф (детектор на лъжата) в ИСК
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Семинар на тема “Въведение в архитектурния подход”
По инициатива на ръководителя на катедра “Национална и регионална сигурност” в УНСС
проф. д-р Димитър Димитров и на Дирекция “Стратегическо планиране” при Щаба на отбраната
(Министерство на отбраната) на 15 януари 2013 г. в катедра “Национална и регионална
сигурност” при УНСС се проведе семинар на тема “Въведение в архитектурния подход”.
Повече информация на: Сайта на катедрата
Интервю на проф. Димитър Димитров за радио Фокус
Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител катедра „Национална и регионална сигурност” в

Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в предаването „Добро утро,
България” на Радио „Фокус”. Водещ: Цветелина Пишикова
Повече информация на: Сайта на катедрата
Публична лекция на г-н Франко Фратини в София
Преподаватели и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС, и
студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” присъстваха на публичната
лекция на г-н Франко Фратини, която се състоя на 30 януари, в х-л „Шератон”, по покана на
министъра на отбраната г-н Аню Ангелов и министъра на външните работи г-н Никола
Младенов. Г-н Фратини, който е номиниран от италианското правителство за кандидат за поста
Генерален секретар на НАТО, изнесе лекция на тема „Променящите се предизвикателства пред
сигурността в днешния променящ се свят”.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайт на МО
Интервюта на проф. Димитър Димитров за програма “Хоризонт” на БНР и Радио “Фокус”
Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност” на
УНСС беше интервюиран във връзка с атентата в Сарафово и заседанието на Консултативния
съвет за национална сигурност в програма “Хоризонт” на БНР и Радио “Фокус.”
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайт на БНР, Сайт на Радио "Фокус", Аудио файл от
предаването “Нещо повече”
За Хизбула и международната политика – участие на проф. Д.Димитров в предаването
“Трибунал” на TV7
Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност” на
УНСС, участва на живо в предаването “Трибунал” на TV7 с водещ Стойчо Керев.
Резюме на интервюто и пълен видеозапис : Сайт на TV7
Посещение в Института по металознание на БАН
Най-добрите студенти от ІV курс, специалност “Икономика на отбраната и сигурността” на
УНСС посетиха Института по металознание на БАН*. Срещата бе в рамките на дисциплината
“Актуални проблеми на отбраната и сигурността” и е част от съвместната дейност на УНСС и
един от водещите институти на БАН.
Повече информация на: Сайта на катедрата
Интервю на проф. Димитър Димитров за радио "Фокус"
Ръководителят на катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС проф. д-р Димитър
Димитров участва в предаването “Добро утро, България” на Радио Фокус.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайт на Радио "Фокус"
Публична дискусия на тема “Инвестиции в реално време”
На 13 март от 9.00 часа в зала 4054 (Нов корпус) на УНСС се състоя публична дискусия на тема
“Инвестиции в реално време”. Гост лектори бяха представители на консултантска компания
Карол.
В дискусията участваха студенти от специалност “Икономика на отбраната и сигурността”,
“Мениджмънт на сигурността” и “Корпоративна сигурност”, както и преподавателите от катедра
“Национална и регионална сигурност”.
Дискусията бе организирана благодарение усилията на доц. д-р Венелин Георгиев.
Публична лекция на тема: "Формиране на националната политика в областта на

отбраната"
Публична лекция на тема „Формиране на националната политика в областта на отбраната”
изнесе заместник-министърът на отбраната в оставка доц. д-р Валентин Радев.
Повече информация на: Сайта на катедрата, Сайт на МО
ПРЕДСТОЯЩО:
Курс за работа с полиграф (детектор на лъжата) в ИСК
За първи път в Европа Backster School of Lie Detection, Сан Диего, САЩ, съвместно с АSSESS
- Lie Detection в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС
организират провеждането на пълен курс на обучение на работа с полиграф съгласно
изискванията на American Polygraph Association (APA). Всички участници, преминали успешно
курса, ще имат възможност да кандидтастват за членство в АРА. Сертификатът, получен от
обучението, дава право на притежателя му да извършва полиграфски изследвания в цял свят.
Повече информация на: Сайта на ИСК
Дипломна защита на магистри и държавен изпит на бакалаври през месец юли 2013 г.
През месец юли 2013 г. ще се проведат защита на дипломни работи и държавен изпит.
Повече информация на: Сайта на катедрата

