
 

КАТЕДРА „ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“ 

 

Дати за изпити: 

проф. дн Лаура Димитрова и гл. ас. Красимира Дренска 

 

 

21 юни 

11 - 13 часа - 2 курс ИИ  - ДИК 

13 - 15 часа - 2 курс ГД  - ДИК 

15 - 17 часа - МП "Педагогика и семиотика" - ИД "Постмодерният орнамент" 

17 - 19 часа -  ГД, сборна група - ИД "Моден дизайн"  

 

22 юни 

10 - 12 часа - 1 курс ИИ - ДИК 

16 - 18 часа - 3 курс ИИ - ХС "Декоративни изкуства" 

 

23 юни 

9 - 11 часа - 1 курс ГД - ДИК 

 

Поправителна сесия: 30 и 31 август поправителни изпити за всички курсове и по всички 

дисциплини при проф. дн Лаура Димитрова 

 

 
 

Изпити при проф. д-р Стефан Алтъков. 
 

Графичен дизайн, Цветознание и живопис, 2 курс 

14.06.2021г., 9 -12ч. 

14.06.2021г., 15-17ч. 

Изобразително изкуство, Художествена специализация-живопис, 3 курс 

14.06.2012г., 12-15ч. 

Изобразително изкуство, Живопис и цветознание, 2 курс 

15.06.2021г., 12-18ч. 

Графичен дизайн, ЗИД Живописта в епохата на постмодернизма, 1, 2 и 3 курс 

15.06.2021г., 18-19ч. 

18.06.2021г., 10-12ч. 

Изобразително изкуство, Ателие-живопис, 1 и 2 курс 

16.06.2021г., 9-10ч. 

 

Поправителна сесия: 

30.08.2021г., 9ч., всички 

31.08.2021г., 9ч., всички 

 

 



Доц. Милена Блажиева 
 

Датите за изпит са следните: 

 

6 юли, 11 ч. - История на световното изобразително изкуство - II част. (I курс 

Изобразително изкуство и I курс Графичен дизайн) 

8 юли 11.00 ч. -  История на световното изобразително изкуство - IV част (II курс 

Изобразително изкуство и II курс Графичен дизайн) 

8 юли 13.00 ч. ИД "Митологичните сюжети в изобразителното изкуство" 

9 юли 11.00 ч. -  История на българското изобразително изкуство - II част (III курс 

Изобразително изкуство и III курс Графичен дизайн) 

 

Поправителна сесия: 

 

9 септември: 

11. 00 ч. История на световното изобразително изкуство - I част 

13.00 ч История на световното изобразително изкуство - III част 

15.00 ч История на българското изобразително изкуство - I част  

 

10 септември: 

9.00 ч ИД "Митологичните сюжети в изобразителното изкуство" 

11.00 ч История на световното изобразително изкуство - II част 

13.00 ч История на световното изобразително изкуство - IV част  

15.00 ч История на българското изобразително изкуство - II част 

 

 

8 юли 13.00 ч. ИД "Митологичните сюжети в изобразителното изкуство" 

 

 

Доц. Мая Димчева 
специалност Изобразително изкуство : 

На 14.06 от 11.00 ч - ЗИД -,,Технология на иконописта" - 2 курс - ИИ 

На 14.06 от 13.00 ч.- ЗИД -,,Традиции и обичаи в обучението по изобразително изкуство" - 

2 курс - ИИ 

На 15.06 от 13.00 ч.- МОИИ в СК с хоспетиране - 3 курс - ИИ 

На 15.06 от 14.00 ч.- Педагогическа специализация - втора част - 3 курс - ИИ 

На 15.06 от 15.00 ч.- Текуща педагогическа практика - 3 курс - ИИ 

На 16.06 от 11.00 ч.- Стажанска практика - 4 курс - ИИ 

На 17.06 от 11.00 ч.- МОИИ с хоспетиране - Магистри - ,,Педагогика и семиотика на 

изобразителното изкуство" 

 

Поправителна сесия за редовно обучение - бакалаври : на 10.09.2021 от 11.00 ч. до 15.00 ч. 

 

Изпитите ще бъдат проведени дистанционно в системата на Мудъл , с изключение на 

поправителната сесия , която най- вероятно ще се проведе присъствено. 

 



 

 

Доц. Снежина Бисерова 
 

Редовно обучение – бакалаври   

Изпити при доц. д-р Снежина Бисерова и ас. Цвета Петрова – провеждат се в Мудъл  

Сп. Изобразително изкуство –„Графика и технологии – 1 част“ – 29. 06. 2021 от 14 ч.  

Сп. Изобразително изкуство –„Графика и технологии – 3 част“ – 23. 06. 2021 от 11 ч.  

Сп. Графичен дизайн –„Графика и технологии – 1 част“ – 28 06. 2021 от 15. Ч.  

Сп. Графичен дизайн –„Графика и технологии – 3 част“ – 24. 06. 2021 от 13 ч.  

  

Изпити при доц. д-

р Снежина Бисерова и гл. ас. Явор Грънчаров – провеждат се в Мудъл  

Сп. Графичен дизайн –„Графичен дизайн – 2 част“ – 07. 07. 2021 от 13 ч.  

Сп. Графичен дизайн –„Графичен дизайн – 4 част“ – 07. 07. 2021 от 10 ч.  

  

Доц. Д-р Снежина Бисерова  

Сп. Графичен дизайн –„Научна и фото-илюстрация“ – 05. 07. 2021 от 14 ч.  

  

Поправителна сесия   

Изпити при доц. д-р Снежина Бисерова – провеждат се в Мудъл  

„Графичен дизайн“ – всички курсове 02. 09. 2021  

Научна и фото-илюстрация – 02. 09. 2021  

„Графика и технологии“ – за всички специалности и курсове – 01. 09. 2021  

 

 

 

 
 

 Доц. д-р Добрин Атанасов 
 

Специалност „Графичен дизайн“ III курс, дисциплина „Концептуални форми“ III част – 16 

юни, 11.00 часа. 

Специалност „Графичен дизайн“ I курс, дисциплина „Софтуер за графичен дизайн“ II част 

– 17 юни, 11.00 часа. 

Специалност „Графичен дизайн“ II курс, „Софтуер за видеомонтаж“ – 16 юни, 14.00 часа. 

  

Специалност „Изобразително изкуство“ III курс, дисциплина „Концептуални форми“ III 

част – 16 юни, 11.00 часа. 

Специалност „Изобразително изкуство“ I курс, дисциплина „Софтуер за графичен дизайн“ 

II част – 17 юни, 11.00 часа. 

 

 
 
 
 

callto:29.%2006.%202021
callto:24.%2006.%202021
callto:07.%2007.%202021
callto:07.%2007.%202021
callto:05.%2007.%202021
callto:02.%2009.%202021
callto:02.%2009.%202021


Ас. Л. Кулелиев 
 Ателие Неконвенционални форми I и II курс Изобразително изкуство  е 16.06.2021 г. - 

17:00 ч. 

Провеждане дистанционно 

титуляр ас. д-р Л. Кулелиев 

 

Изпит по Мултимедийни технологии III курс Графичен дизайн е 17.06.2021 - 12 ч. 

Провеждане дистанционно 

титуляр проф. д-р О. Дворянов, асистент д-р Л. Кулелиев 

 

 

 

проф. Бисера Вълева  
Дати за изпити по "Рисуване и Композиция" - с титуляр: проф. Бисера Вълева и 

асистиращ: гл. ас. Венцислава Стоянова: 

22 юни, 9:00 - 2 курс, спец. "Изобразително изкуство", в MOODLE 

22 юни, 11:00 - 2 курс, спец. "Графичен дизайн", в МOODLE 

 

Дата за Избираема дисциплина "Визуализация на текст", 1 курс, спец. "Графичен 

дизайн", отново титуляр: проф. Бисера Вълева и асистиращ: гл.ас. Венцислава Стоянова: 

22 юни, 17:00 - 1 курс, спец. "Графичен Дизайн", в MOODLE 

 

 

 

гл. ас. Красимира  Дренска 
Ателие "Моден дизайн" 2 част. Дата на изпит в юнска сесия - 14 юни от 15 ч. в Мудъл. 

За септемврийска сесия: 

Ателие "Моден дизайн" 1 част -  30 август от 10 ч. в Мудъл 

Ателие "Моден дизайн" 2 част -  30 август от 12 ч. в Мудъл 

Избираема дисциплина "Моден дизайн" - 30 август от 14 ч. в Мудъл 

 

 

Ас. Цвета Петрова 
9 юли - Ателие "Графика - част 2" - 10 часа, ще се проведе в Moodle 

 

Поправителна сесия: 

30 август - Ателие "Графика - част 1" - 10 часа, ще се проведе в Moodle 

"Графика - част 2" - 12 часа, ще се проведе в Moodle 

 

 

 

 

ас. д-р Николета Иванова-Стоимирова 

 

 дата и часовете за изпит по дисциплините "Скулптура и художествени конструкции" и 

"Художествени конструкции" в специалностите "Изобразително изкуство" и "Графичен 

callto:17.06.2021%20-%2012


дизайн" с титуляр доц. д-р Анна Цоловска и асистент д-р Николета Иванова-

Стоимирова. 

I курс "Изобразително изкуство", дисциплина "Скулптура и художествени конструкции" I 

част - 14.06.2021 г. - 9:00 ч. 

III курс "Изобразително изкуство", дисциплина "Скулптура и художествени конструкции" 

III част - 14.06.2021 г. - 10:00 ч. 

I курс „Графичен дизайн“, дисциплина „Художествени конструкции“ I част – 14.06.2021 г. 

– 11:00 ч. 

III курс „Графичен дизайн“, дисциплина „Художествени конструкции“ III част – 

14.06.2021 г. – 12:00 ч. 

Ателие „Скулптура“ II част – 14.06.2021 г. – 13:00 ч. 

 

 

 
Проф. Й. Янкулова - изпит по Педагогическа психология. 

дисциплина  преподавател  
платформа (зала, 

сграда)  
дата  начало  край  

форма на 
изпитване  

ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ПСИХОЛОГИЯ  
  
(за студенти от 1 
курс, спец. 
Изобразително 
изкуство, ред. обуч., 
уч. 2020-21 г.)  

проф. дпсн 
Йоана 
Янкулова  

МУДЪЛ  
 
(Всички изисквания 
за изпита, както и 
учебната 
програма, са 
публикувани на 
страницата на 
учебната 
дисциплина в 
платформата 
Мудъл)  
  
БЛОК 4  

14.06.2021  13 ч.  
13,30 

ч.  

ПИСМЕН 
ИЗПИТ  
  
КУРСОВА 
РАБОТА  

 

 

 

Доц. Коста Герджиков 
Изобразително изкуство, ІІ курс, Дидактика - 30.06.2021 г. от 10 часа (дистанционно); 

09.09.2021 г. от 11 часа  

 

 

Гл. ас. Ал. Ранев 
Педагогика (Теория на възпитанието), специалност Изобразително, 1 курс, Р. Об - 22. 

юни. 10:00ч. МУДЪЛ; 

Поправителна - 09.09.2021 г. (четвъртък) - от 10:00ч. - МУДЪЛ (предварителна връзка с 

преподавател по мейл). 

 

 

 



• Изпити при гл.ас. д-р Стефан Петров 
• "Графичен дизайн", 1-ви курс, редовно обучение; 

• "Изобразително изкуство", 1-ви курс, редовно обучение. 

ще се проведат на 03.09.2021 г. Изпитите ще са писмени. За целта е необходимо до 

03.09.2021 г. на и-мейл: stephan_petrov@abv.bg студентите да изпратят есе на някоя от 

следните теми: 

• Всичко тече, всичко се променя. 

• Човек е мяра за всички неща... 

• Ако няма Бог, всичко е позволено. 

• Човек не е нищо друго освен това, което сам се направи. 

• Адът - това са другите. 

• Коронавирусът: предизвикателства и алтернативи. 

 

 

проф. дизкн Петер Цанев – 01.07.2021 дист. , поправителна сесия - 

01.09.2021 

 

проф. дизкн Ант. Анчева – 05.07.2021 онлайн, поправителна сесия 

08.09.2021 онлайн 

 

 

проф. Б. Филчев - 24.06.2021 г. – изпит -3.курс И.И. 

Художествена специализация "Графика" ІI част, летен семестър 2020/2021 

24.06.2021 г. – изпит III курс Графичен дизайн 

Modul 1.  Плакат и реклама, летен семестър 2020/2021 

Modul 1. Визуалнокомуникационни системи, летен семестър 2020/2021 

Modul 2.  Шрифт и типография/Калиграфия, летен семестър 2020/2021 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – 01.09.2021 Г. 

 

 

проф. Орл. Дворянов -  в Мудъл. 

-- ЗИД "Тялото в съвременното изкуство - деформация, деконструкция, 

загуба - 2 курс Изобразително изкуство - 23 юни (сряда), 13:00 



-- Художествена специализация "Неконвенционални форми" II част - 3 курс 

Изобразително изкуство - 23 юни (сряда), 16:00 
 

 

Доц. О. Касабов – дисциплина Естетика за специалностите Изобразително 

изкуство и Графичен дизайн 08.07.2021 9.00 тест Мудъл, поправителна сесия 

30.08.2021, 9.00 Мудъл 

 

 

Гл. ас. Антоан Божинов – редовна сесия - 16.06.2021, поправителна сесия 

- 09.09.2021 
 

 


