
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална 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. д-р Неда Балканска/                                                                                                                /проф. дпн Милен Замфиров/  

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45  13:15 – 17:30  

25.01.2021 

/понеделник/ 

Дизонтогенеза на езика и речта – лекции,  

проф. д-р Ем. Евгениева 
 

Дизонтогенеза на езика и речта – лекции,  

проф. д-р Ем. Евгениева 
 

26.01.2021 

/вторник/ 

Дизонтогенеза на езика и речта – лекции,  

проф. д-р Ем. Евгениева 
 

Дизонтогенеза на езика и речта – сем. упр.,  

ас. д-р Мария Валявичарска 
 

27.01.2021 

/сряда/ 

Приобщаващо образование – лекции, 

 проф. д-р  М. Цветкова 
 

Приобщаващо образование – лекции,  

проф. д-р М. Цветкова 
 

28.01.2021 

/четвъртък/ 
  

Приобщаващо образование – сем. упр.,  

Гл. ас. д-р Маргарита Томова 
 

29.01.2021 

/петък/ 
  

Анатомия, физиология и патология на органите на слуха 

и речта с аудиология – лекции, проф. д-р Д. Попова- 
 

30.01.2021 

/събота/ 

Анатомия, физиология и патология на органите на слуха и 

речта с аудиология – лекции, проф. д-р Д. Попова- 
 

Анатомия, физиология и патология на органите на слуха 

и речта с аудиология – лекции, проф. д-р Д. Попова- 
 

31.01.2021 

/неделя/ 
НЕУЧЕБЕН ДЕН    

01.02.2021 

/понеделник/ 
НЕУЧЕБЕН ДЕН    

02.02.2021 г. 

/вторник/ 
НЕУЧЕБЕН ДЕН    

03.02.2021 г. 

/сряда/ 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции,  

проф. дпн М. Замфиров 

 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции,  

проф. дпн М. Замфиров 

 

04.02.2021 г. 

/четвъртък/ 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции,  

проф. дпн М. Замфиров 

 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции,  

проф. дпн М. Замфиров 

 



05.02.2021 г. 

/петък/ 
Очни болести , лекции - д-р Юл. Барахарска   Очни болести , лекции - д-р Юл. Барахарска  

06.02.2021 г. 

/събота/ 
Очни болести , лекции - д-р Юл. Барахарска    

07.02.2021 г. 

/неделя/ 
НЕУЧЕБЕН ДЕН    

08.02.2021 г.  

/понеделник/ 

ФД История на детството – лекции, 

доц. д-р Милка Терзийска 
 

ФД История на детството – лекции, 

доц. д-р Милка Терзийска 
 

09.02.2021 г. 

/вторник/ 

Невропсихология и патопсихология – лекции,  

проф. д-р Ц. Попзлатева 
 

Невропсихология и патопсихология – лекции, 

проф. д-р Ц. Попзлатева 
 

10.02.2021 г. 

/сряда/ 

Невропсихология и патопсихология – лекции,  

проф. д-р Ц. Попзлатева 
 

Невропсихология и патопсихология – лекции, 

проф. д-р Ц. Попзлатева 
 

11.02.2021 г. 

/четвъртък/ 

Невропсихология и патопсихология – лекции,  

проф. д-р Ц. Попзлатева 
 

Невропсихология и патопсихология – практ. упр., 

проф. д-р Ц. Попзлатева 
 

12.02.2021 г. 

/петък/ 

Възрастова психология на типичното и атипичното 

развитие – лекции, проф. д-р Ц. Попзлатева 

 

 

Възрастова психология на типичното и атипичното 

развитие – лекции, проф. д-р Ц. Попзлатева 

 

 

13.02.2021 г. 

/събота/ 

Възрастова психология на типичното и атипичното 

развитие – лекции, проф. д-р Ц. Попзлатева 

 

 

Възрастова психология на типичното и атипичното 

развитие – лекции, проф. д-р Ц. Попзлатева 

 

 

14.02.2021 г. 

/неделя/ 

Възрастова психология на типичното и атипичното 

развитие – лекции, проф. д-р Ц. Попзлатева 

 
 

Възрастова психология на типичното и атипичното 

развитие – сем. упр., проф. Ц. Попзлатева 

 
 

15.02.2021 г. 

/понеделник/ 

ФД Начална училищна педагогика – лекции, 

гл. ас. д-р Илияна Симеонова 
 

ФД Начална училищна педагогика – лекции, 

гл. ас. д-р Илияна Симеонова 
 

16.02.2021 г. 

/вторник/ 

Неврофизиология и неврологични заболявания – лекции, 

проф. д-р  Ст. Белчева 
 

Неврофизиология и неврологични заболявания – 

лекции, проф. д-р  Ст. Белчева 
 

17.02.2021 г. 

/сряда/ 

Неврофизиология и неврологични заболявания – лекции, 

проф. д-р Ст. Белчева 
 

Неврофизиология и неврологични заболявания – 

лекции, проф. д-р Ст. Белчева 
 

18.02.2021 г. 

/четвъртък/ 

Неврофизиология и неврологични заболявания –  

практ. упр., проф. д-р Ст. Белчева 
 

Клиника на умствената изостаналост – лекции,  

проф. д-р Ст. Белчева 
 

19.02.2021 г. 

/петък/ 

Клиника на умствената изостаналост – лекции,  

проф. д-р Ст. Белчева 
 

Клиника на умствената изостаналост – лекции,  

проф. д-р Ст. Белчева 
 

 


