
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Социална педагогика“ 

1 курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020/2021 г. 

 

 

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, 

ще се проведат чрез дистанционни средства 
 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /проф. дпн Н. Попов/                     /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45  13:15 – 17:30  

25.01.2021 

/понеделник/ 

Педагогическа психология – лекции,  

проф. д-р Н. Александрова 
 

Педагогическа психология – лекции,  

проф. д-р Н. Александрова 
 

26.01.2021 

/вторник/ 

Педагогическа психология – лекции,  

проф. д-р Н. Александрова 
 

Педагогическа психология – лекции,  

проф. д-р Н. Александрова 
 

27.01.2021 

/сряда/ 

Основи на специалната педагогика – лекции,  

проф. д-р К. Караджова 
 

Основи на специалната педагогика – лекции,  

проф. д-р К. Караджова 
 

28.01.2021 

/четвъртък/ 

Основи на специалната педагогика – лекции,  

проф. д-р К. Караджова 
   

29.01.2021 

/петък/ 
Психология на развитието – лекции, доц. д-р М. Бакрачева  Психология на развитието – лекции, доц. д-р М. Бакрачева  

30.01.2021 

/събота/ 
Психология на развитието – лекции, доц. д-р М. Бакрачева  Психология на развитието – лекции, доц. д-р М. Бакрачева  

31.01.2021 

/неделя/ 
НЕУЧЕБЕН ДЕН    

01.02.2021 

/понеделник/ 
Дидактология – лекции- доц. д-р К. Герджиков-хон.   Дидактология – лекции- доц. д-р К. Герджиков  

02.02.2021 г. 

/вторник/ 
Дидактология – лекции- доц. д-р К. Герджиков   Дидактология – лекции- доц. д-р К. Герджиков  

03.02.2021 г. 

/сряда/ 
Дидактология – лекции- доц. д-р К. Герджиков  Дидактология – лекции- доц.  д-р К. Герджиков  

04.02.2021 г. 

/четвъртък/ 
Социална политика – лекции, проф. д-р Т. Томова  Социална политика – лекции, проф. д-р Т. Томова  



05.02.2021 г. 

/петък/ 
Социална политика – лекции, проф. д-р Т. Томова    

06.02.2021 г. 

/събота/ 

Комуникация и комуникативен тренинг – лекции,    

гл. ас. д-р Н. Николов 
 

Комуникация и комуникативен тренинг – практ. упр., 

гл. ас. д-р Н. Николов 
 

07.02.2021 г. 

/неделя/ 

Комуникация и комуникативен тренинг – практ. упр, 

гл. ас. д-р Н. Николов 
   

08.02.2021 г.  

/понеделник/ 

Основи на социалната работа – лекции,  

проф. д-р Н. Петрова 
 

Основи на социалната работа – лекции,  

проф. д-р Н. Петрова 
 

09.02.2021 г. 

/вторник/ 

Основи на социалната работа – лекции,  

проф. д-р  Н. Петрова 
 

Основи на социалната работа – лекции,  

проф. д-р Н. Петрова 
 

10.02.2021 г. 

/сряда/ 

Основи на социалната работа – лекции,  

проф. д-р Н. Петрова 
 

История на социалната педагогика – лекции,  

доц. д-р  М. Пиронкова 
 

11.02.2021 г. 

/четвъртък/ 

История на социалната педагогика – лекции,  

доц. д-р М. Пиронкова 
 

История на социалната педагогика – лекции,  

доц. д-р М. Пиронкова 
 

12.02.2021 г. 

/петък/ 

История на социалната педагогика – лекции,  

доц. д-р М. Пиронкова 
 

История на социалната педагогика – лекции,  

доц. д-р М. Пиронкова 
 

 


