
 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ  

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГОПЕДИЯ”, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, УЧ. 2020/ 2021 г. 

 

Изпит Преподавател Дата и час 

І курс, I семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Въвеждане в 

специалността 

проф. дпн Цв. 

Ценова 

- 9 септември,2021, За 

целта всеки студент 

следва до 7 септември 

да ме уведоми на 

имейл ccenova@uni-

sofia.bg за 

намерението си да 

държи съответния 

изпит. 

Анатомия и физиология 

на човека 

проф. д-р Ст. 

Белчева 

- 1септември 2021 г от 
9:30 ч, ел.поща 
Явяващите се на 

поправителна сесия 

 до 27 август да изпратят 

писмо  

 с  имена, Ф№ и 

дисциплината 

 на адрес -  

stilijansb@uni-sofia.bg 

 

Фонетика 

 

проф. Юл. 

Стоянова 

- 08.09.2021 от 11 ч, 

дистанционно 

Съвременен български 

език 

Проф. Юл. 

Стоянова 

- 08.09.2021 от 11 ч, 

дистанционно 

Когнитивна психология 

 

доц. д-р Ив. Бардов - 09.09.2021 

Говорно-комуникативни 

техники и практики 

доц. д-р Д. Щерева - 06.09.2021, 11.00 

Обща педагогика 

 

 

гл. ас. д-р Цв. 

Николов 

- 8 септември (вторник) от 

13.00 часа чрез 

електронната система 

Мудъл и по имейл 

(комбиниран)! 
 

І курс, II семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Основи на речевата 

патология и терапия  

проф. дпн Цв. 

Ценова 

24 юни 9 часа, Мудъл 

тест 

9 септември,2021, За 

целта всеки студент 

следва до 7 септември 

да ме уведоми на 

имейл ccenova@uni-

sofia.bg за 

намерението си да 

държи съответния 

изпит. 

Оториноларингология   

 

проф. д-р Диана 

Попова 

22.06.2021, дист. 10.09.2021, дист. 
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Специална педагогика и 

приобщаващо 

образование 

проф. д-р К. 

Караджова 

18.06.2021, 10.00 09.09.2021 

Възрастова психология  

 

доц. д-р М. 

Бакрачева 

08.07.2021 10.09.2021 

Неврофизиология и 

неврологични 

заболявания  

проф. д-р Ст. 

Белчева, дм 

30 юни 2021 г  от  
11:00ч, ел.поща                                                           

1септември 2021 г 
от 13:00 ч,  ел.поща 
  Явяващите се на 

поправителна сесия 

 до 27 август да изпратят 

писмо  

 с  имена, Ф№ и 

дисциплината 

 на адрес -  

stilijansb@uni-sofia.bg 

                                       

Аудиовизуални и 

информационни 

технологии  

гл. ас. д-р Иван 

Душков 

14.062021, 11:00 10.09.2021 

Практикум по 

литература за логопеда 

проф. Е. Евгениева 15 юни от 20 часа 3 септември,18.00 

ІI курс, III семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Нарушения на гласа доц. д-р К. Щерева - 8 септември от 10 

часа. Предварителна 

връзка с 

преподавателя за 

допълнителни 

инструкции. 

Невропсихология 

 

проф. дпсн Н. 

Василева 

- 10.09.21 - виртуална 

стая в Мудъл, начало 

10.00 ч.    в срок до 

7.09. студентите да 

пишат  на сл. имейл 

на преподавателя, че 

ще се явят на 

съответния изпит.  

Професионална етика и 

профил на логопеда 

доц. д-р К. Щерева - 8 септември от 10 

часа. Предварителна 

връзка с 

преподавателя за 

допълнителни 

инструкции. 

Основи на 

предучилищната 

педагогика 

проф. дн Р. Енгелс - 10.09.2021 

Психиатрия 

 

х. пр. д-р Вл. Наков - 03.09.2021, 9.30, 

предварителна връзка 

с преподавателя по 

ел. поща: 

vnakov@gmail.com 
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Професионална етика и 

профил на логопеда 

Доц. К. Щерева  8 септември от 10 

часа. Предварителна 

връзка с 

преподавателя за 

допълнителни 

инструкции. 

Психология на 

общуването 

проф. дн Т. Стоева - 10.09.2021, 10.00, 

ZOOM, 

предварителна връзка 

с преподавателя  

tdrstoeva@gmail.com 

ИД – Психология на 

обучението 

проф. дн Т. Стоева - 10.09.2021, 10.00, 

ZOOM, 

предварителна връзка 

с преподавателя  

tdrstoeva@gmail.com 

ИД Интегративна 

фонетика 

Проф. Ем. 

Евгениева 

- 3 септември,20.00 

ІI курс, IV семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Комуникативни 

нарушения при 

краниофациални 

малформации  

проф. дпн Цв. 

Ценова 

5 юли от 9 часа 

Мудъл тест 

9 септември,2021, За 

целта всеки студент 

следва до 7 септември 

да ме уведоми на 

имейл ccenova@uni-

sofia.bg за 

намерението си да 

държи съответния 

изпит. 

Артикулационни 

нарушения  

проф. дпн Цв. 

Ценова 

17 юни 9 часа, Мудъл 

тест 

9 септември,2021, За 

целта всеки студент 

следва до 7 септември 

да ме уведоми на 

имейл ccenova@uni-

sofia.bg за 

намерението си да 

държи съответния 

изпит. 

Нарушения на речевата 

плавност  

проф. дпсн Н. 

Василева 

23.06. - устен изпит 

във виртуална стая 

(Мудъл) - начало 

10.00 ч. 

10.09.21 - виртуална 

стая в Мудъл, начало 

10.00 ч.   в срок до 

7.09. студентите да 

пишат  на сл. имейл 

на преподавателя, че 

ще се явят на 

съответния изпит.   

Комуникативни 

нарушения при 

интелектуална 

недостатъчност 

проф. д-р К. 

Караджова 

18.06.2021, 12.00 09.09.2021 

Психолингвистика  

- обща и на 

развитието 

проф. дн Юлияна 

Стоянова 

15.06.2021 от 11 ч. 

дистанционно 

08.09.2021 от 11 ч, 

дистанционно 
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ИД Основи на 

семейното здраве и 

психопрофилактика 

Доц. Ив. Бардов 08.07.2021 09.09.2021 

ИД Ранна интервенция 

при деца със СОП 

Доц. д-р Пенка 

Шапкова 

 06.09.2021,  

ІII курс, V семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Езикови нарушения на 

развитието  

проф. дпн Цв. 

Ценова 

- 9 септември,2021, За 

целта всеки студент 

следва до 7 септември 

да ме уведоми на 

имейл ccenova@uni-

sofia.bg за 

намерението си да 

държи съответния 

изпит. 

Придобити езикови 

нарушения  

проф. дпсн Н. 

Василева 

- 10.09.21 - виртуална 

стая в Мудъл, начало 

10.00 ч.    в срок до 

7.09. студентите да 

пишат  на сл. имейл 

на преподавателя, че 

ще се явят на 

съответния изпит.  

Комуникативни 

нарушения при 

психични заболявания 

проф. дпсн Н. 

Василева 

- 10.09.21 - виртуална 

стая в Мудъл, начало 

10.00 ч.    в срок до 

7.09. студентите да 

пишат  на сл. имейл 

на преподавателя, че 

ще се явят на 

съответния изпит.  

Патопсихология и 

атипично развитие  

проф. д-р Ц. 

Попзлатева 

- 09.09.2021 от 9.00 ч 

връзка с 

преподавателя до 

08.09.2021 - 

popzlateva@uni-

sofia.bg 

Въвеждане в клиничната 

диагностика 

доц. д-р Д. 

Игнатова 

- 08.09.21 г. - Изпит 

във виртуална стая 

(Мудъл), начало 14.00 

ч.     

ИД – Работа с родители 

на деца с аутизъм и др. 

тежка патология 

доц. д-р П. 

Шапкова 

- 06.09.2021,  

ИД - Дефицити на 

невербалната 

комуникация при деца с 

езикови нарушения 

доц. д-р Д. 

Игнатова 

 

 

 

 

- 08.09.21 г. - Изпит 

във виртуална стая 

(Мудъл), начало 14.00 

ч.     
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Нарушения на писмения 

език 

проф. дпсн Н. 

Василева 

14.06. - устен изпит 

във виртуална стая 

(Мудъл) - начало 

10.00 ч. 

10.09.21 - виртуална 

стая в Мудъл, начало 

10.00 ч.    в срок до 

7.09. студентите да 

пишат  на сл. имейл 

на преподавателя, че 

ще се явят на 

съответния изпит.  

Комуникативни 

нарушения при слухова 

недостатъчност 

проф. д-р Н. 

Балканска 

23.06. 21 г.- 11 ч. 10.09.2021 от 12 ч. 

ИД Психодиагностика 

 

гл. ас. д-р Ан. 

Атанасова 

14.06.2021 1 септември, сряда, 10.00-

12.00 ч. в Google Meet, 

като студентите трябва да 

се свържат с 

преподавателя по имейл 

седмица по-рано,  

 

Логопедични практики 

базирани на 

доказателства за 

ефективност 

доц. д-р К. Щерева 16-ти юни от 10 часа 

във MOODL 

8 септември от 10 

часа. Предварителна 

връзка с 

преподавателя за 

допълнителни 

инструкции. 

Специфични нарушения 

на ученето 

доц. Д. Игнатова 30.06.21г. - Изпит във 

виртуална стая 

(Мудъл) - начало 

10.00 ч. 

08.09.21 г. - Изпит 

във виртуална стая 

(Мудъл), начало 14.00 

ч.     

ИД Логопедична 

диагностика и работа с 

диагностичен екип  

доц. д-р Д. 

Игнатова 

05.07.21г. - Изпит във 

виртуална стая 

(Мудъл) - начало 

10.00 ч. 

08.09.21 г. - Изпит 

във виртуална стая 

(Мудъл), начало 14.00 

ч.     

ИД –Приложение на 

Монтесори терапията в 

логопедията 

проф. д-р Н. 

Балканска 

04.07.21 г.- 10 ч.  

 

10.09.2021 от 12 ч. 

ИД Логопедични 

практики базирани на 

доказателства за 

ефективност 

Доц. К. Щерева 16-ти юни от 10 часа 

във MOODL 

8 септември от 10 

часа. Предварителна 

връзка с 

преподавателя за 

допълнителни 

инструкции. 
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