
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”                     

 ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

 

Утвърждавам: ………………………………….…………. 

                           ( Декан: доц. дпн Милен Замфиров) 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕУТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ   

 Курс: 1 Семестър: 1 (зимен) – 2020/2021 учебна година                                                                                                                                                           

ДЕН 8.30-12.45  13.15-17.30 

12.11.2020 

(четвъртък) 
Администрация и политика на предучилищното образование 

– проф. д-р Димитър Гюров  

  Администрация и политика на предучилищното образование 

– проф. д-р Димитър Гюров 

13.11.2020 

(петък) 
Администрация и политика на предучилищното образование 

– проф. д-р Димитър Гюров  

  Качество на образованието в детските заведения  - контрол и  

оценяване – проф. д-р Весела Гюрова 

14.11.2020 

(събота) 
 Качество на образованието в детските заведения  - контрол и  

оценяване – проф. д-р Весела Гюрова 

 
Качество на образованието в детските заведения  - контрол и  

оценяване – проф. д-р Весела Гюрова  

15.11.2020 

(неделя) 
Мениджмънт на социалните дейности и системи – доц. дпн 

Милен Замфиров 

 Мениджмънт на социалните дейности и системи – доц. дпн 

Милен Замфиров  

19.11.2020 

(четвъртък) 
 ЗИД – Педагогическо образование за родители – проф. дн 

Радослав Пенев 

  ЗИД – Педагогическо образование за родители – проф. дн 

Радослав Пенев 

20.11.2020 

(петък) 
ЗИД – Педагогическо образование за родители – проф. дн 

Радослав Пенев  

 Мениджмънт на социалните дейности и системи – доц. дпн 

Милен Замфиров  

21.11.2020 

(събота) 
Материална база и финансово-икономическа осигуреност на 

детското заведение – гл. ас. д-р Галина Георгиева 

  Материална база и финансово-икономическа осигуреност на 

детското заведение – гл. ас. д-р Галина Георгиева 

22.11.2020 

(неделя) 
Материална база и финансово-икономическа осигуреност на 

детското заведение – гл. ас. д-р Галина Георгиева 

  ЗИД – Конфликтни ситуации и групова динамика – проф. дн 

Мария Баева  

26.11.2020 

(четвъртък) 
  ЗИД – Конфликтни ситуации и групова динамика – проф. дн 

Мария Баева 

  ЗИД – Конфликтни ситуации и групова динамика – проф. дн 

Мария Баева 

27.11.2020 

(петък) 
 Трудово-правни отношения в образователната институция – 

проф. д-р Весела Гюрова 

  Трудово-правни отношения в образователната институция – 

проф. д-р Весела Гюрова 

28.11.2020 

(събота) 
 Трудово-правни отношения в образователната институция – 

проф. д-р Весела Гюрова 

   

                                                                                                            Научен ръководител : 

                                                                                                           (проф. д-р Любослава Пенева)  

    

                                       Ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“:. 

                                  (проф. дн Радослав Пенев) 


