
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Социална педагогика“ 

магистърска програма „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители“, задочно обучение,3 семестър 

зимен семестър на учебната 2020/2021 г. 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /проф. дпн Н. Попов/                     /доц. дпн М. Замфиров/ 
                  

Курсов ръководител: 

/проф. д-р Н. Петрова./ 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 Зала 13:15 – 17:30 Зала 

1.09.2020 г. 
Социално-педагогическо консултиране – лекции – проф. 

Н. Бояджиева 
413 

Социално-педагогическо консултиране – лекции – проф. 

Н. Бояджиева 
413 

2.09.2020 г. 
Социално-педагогическо консултиране – лекции – проф. 

Н. Бояджиева 
413 

Социално-педагогическо консултиране – упр. – проф. Н. 

Бояджиева 
413 

3.09.2020 г. 
Арт-терапия в социалната работа – лекции – проф. Н. 

Бояджиева 
413 

Арт-терапия в социалната работа – лекции – проф. Н. 

Бояджиева 
413 

4.09.2020 г. 
Арт-терапия в социалната работа – лекции – проф. Н. 

Бояджиева 
413 

Арт-терапия в социалната работа – упр. – проф. Н. 

Бояджиева 
413 

5.09.2020 г. 
Развитие на социални умения и междуличностно 

взаимодействие – лекции- проф. Н. Александрова 
413 

Развитие на социални умения и междуличностно 

взаимодействие – лекции- проф. Н. Александрова 
413 

6.09.2020 г. 
Асертивно поведение и справяне с гнева – лекции – проф. 

Н. Александрова 
413 

Асертивно поведение и справяне с гнева – лекции – 

проф. Н. Александрова 
413 

7.09.2020 г. 
Информационни технологии – лекции, гл.ас. д-р Ив. 

Душков 
323 

Информационни технологии – упр., гл.ас. д-р Ив. 

Душков 
323 

8.09.2020 г. Информационни технологии – упр., гл.ас. д-р Ив. Душков 323 
Обработка и анализ на данни от емпирични изследвания 

– лекции, гл. ас. д-р Ив. Душков 
323 

9.09.2020 г. 
Обработка и анализ на данни от емпирични изследвания – 

лекции, гл. ас. д-р Ив. Душков 
323 

Обработка и анализ на данни от емпирични изследвания 

– упр., гл. ас. д-р Ив. Душков 
323 

10.09.2020 г. 
Методи за проектиране и вземане на решения – лекции 

проф. Н. Петрова 
413 

Методи за проектиране и вземане на решения – лекции 

проф. Н. Петрова 
413 

 


