
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ   

„СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ ,  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, УЧ. 2020/ 2021 г.  

           

Изпит  Преподавател  Дата и час  

І курс, I семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Въвеждане в 

специалността  

проф. д-р Н. 

Бояджиева  

-  10.09.2021 

Обща 

психология   

Доц. д-р М. 

Бакрачева  

  

-  10.09.2021, ел.среда - тест 

Гражданско 

образование  

проф. д-р Ц. 

Коларова  

  

-  изпитът е онлайн, точно от 9:00 ч. на 

09.09.2021, писмено, по въпрос от 

конспекта. 
Всеки студент, който ще се явява на 

изпит, е необходимо предварително да 

изпрати имейл от 30.08.2021 до 

31.08.2021 вкл. на адрес 

kolarovac@abv.bg с: 

• трите имена на студента; 

• ф№ на студента; 

• име на уч. дисциплина, по 

която ще се явява на изпит; 

• в кой курс ще бъде през 

следващата учебна година 

2021/22; 

• № на протокол в СУСИ, 

издаден от Учебен отдел, от 

г-жа Ася Попова (№ на 

протокол не е необходим за 

студентите, за които по 

учебен план изпитът излиза за 

първи път през настоящата 
2020/21 уч. година). 

На всеки студент ще върна обратна 

връзка преди изпита. 

 

Сравнително 

образование  

проф. дпн Н. 

Попов  

  

-  10.09.2021, онлайн тест 

Социална 

антропология  

Гл. ас. Г. 

Герджиков  

  

-  03.09.2021 

Социология  Гл. ас. В. 

Димитрова 

  

-  30.08.2021 връзка с 
преподавателя на 
veronica.s.dimitrova@gmail.co
m    tel= 0884423898 

Невроанатомия и 

неврофизиология  
проф. д-р Ст. 

Белчева, дм  
-  31 август 2021 г 10:00 ч, 

ел.поща  
Явяващите се на 

поправителна сесия 

 до 27 август да изпратят 

писмо  

 с  имена, Ф№ и дисциплината 

 на адрес -  stilijansb@uni-

sofia.bg 

 

mailto:kolarovac@abv.bg
mailto:veronica.s.dimitrova@gmail.com
mailto:veronica.s.dimitrova@gmail.com
mailto:stilijansb@uni-sofia.bg
mailto:stilijansb@uni-sofia.bg
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Теоретични 

основи на 

възпитанието  

гл. ас. д-р Ал. 

Ранев  
-  09.09.2021 г. (четвъртък) - от 

10:00ч. - МУДЪЛ 
(предварителна връзка с 
преподавател по мейл 

І курс, II семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Дидактология   доц. д-р К. 

Герджиков  

28.06.2021 г. от 10 часа 
(дистанционно); 

09.09.2021 г. от 11 часа 
 

Психология на 

развитието   
Доц. д-р М. 

Бакрачева  

08.07.2021, ел.среда - тест 10.09.2021, ел.среда - тест 

Педагогическа 

психология   
проф. дпсн Н. 

Александрова  

29.06.2021 10.09.2021 

Основи на 

социалната 

работа   

проф. д-р Н. 

Петрова  

Т.о. 1 септември, от 13 ч. 

Основи на 

специалната 

педагогика   

Проф. д-р 

Катерина  

Караджова  

18.06.2021, 14.00 09.09.2021 

История на 

социалната 

педагогика   

доц. д-р М. 

Пиронкова  

15.06.2021, 9.00 Мудъл 07.09.2021, 9.00 Мудъл 

Социална 

политика   
д-р Хр. 

Христова  

  

17.06.2021, 10.00 , ел. поща 09.09.2021, 10.00, ел. поща 

Комуникация и 

комуникативен 

тренинг   

гл. ас. д-р 

Валерия 

Витанова  

4 юли, неделя в Zoom, от 10:00 ч, 
устен, като до 27 юни трябва да се 
предадат по имейл курсова работа. 

3 септември, петък, от 10:00 
ч., в Zoom, като курсовите 
работи трябва да се изпратят 
до 27 август по имейл 

ІI курс, ІII семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Социална 

психология  

доц. д-р Н. 

Димитров  

  

-  08.09.2021 

Образование по 

правата на 

човека и на 

детето   

проф. д-р Ц. 

Коларова  
-  изпитът 

е онлайн, точно от 9:00 ч. 

на 09.09.2021, писмено, 

по въпрос от конспекта. 

Всеки студент, който ще 

се явява на изпит, е 

необходимо 

предварително да 

изпрати имейл от 

30.08.2021 до 31.08.2021 

вкл. на адрес 

kolarovac@abv.bg с: 

• трите имена на 

студента; 

• ф№ на студента; 

• име на уч. 

дисциплина, по 

mailto:kolarovac@abv.bg


3  
  

която ще се явява 

на изпит; 

• в кой курс ще бъде 

през следващата 

учебна година 

2021/22; 

• № на протокол в 

СУСИ, издаден от 

Учебен отдел, от г-

жа Ася Попова (№ 

на протокол не е 

необходим за 

студентите, за 

които по учебен 

план изпитът 

излиза за първи път 

през настоящата 

2020/21 уч. година). 

На всеки студент ще 

върна обратна връзка 

преди изпита. 
 

Основи на 

социалната 

педагогика  

проф. д-р Н. 

Петрова доц. 

д-р М. 

Пиронкова  

-  1 септември, от 13 ч 

Методи на 

социалната 

работа  

проф. д-р Н. 

Петрова  

-  1 септември, от 13 ч. 

Психология на 

личността   

доц. д-р И. 

Бардов  

-  09.09.2021 

Предучилищна 

педагогика и 

социална 

интеграция   

проф. д-р Д. 

Гюров 
-  10.09.2021 от 14.00 - 15.00 

в АБВ-поща и в Мудъл 

ИД - 

Етнопедагогика  
доц. д-р М. 

Пиронкова  
-  07.09.2021, 9.00 Мудъл 

ИД 

Етнопсихология  
Проф. 

Людмил  

Георгиев  

-  9 септември - онлайн. 

ИД – Социална 

работа с 

етнически групи  

Гл. ас. Цв. 

Николов 
-  8 септември (вторник)  чрез 

електронната система 

Мудъл! 

 

 

ИД - Философия  проф. Ст. 

Петров 
-  03.09.2021 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: 

callto:14.00%20-%2015.00
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• 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. 

 

ІI курс, ІV семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Семейна 

педагогика   
проф. дпн Кл. 

Сапунджиева  

15.06. 2021 -  личен мейл 03.09.2021, личен мейл 

Андрагогика   гл. ас. д-р Цв. 

Николов  

30 юни (сряда) от 10.00 часа 

Мудъл 
8 септември (вторник) от 

12.00 часа чрез електронната 

система Мудъл! 

 

 

Управление и 

развитие на 

човешките 

ресурси   

проф. д-р С. 

Карабельова  

25.06.2021, 10.00  
Мудъл 

30.08.2021 

Методи на 

социалните 

изследвания   

проф. д-р  Ц. 

Коларова 

23.06.2021, 10:00 ч. - в Мудъл; изпитът 

е онлайн, точно от 9:00 ч. 

на 09.09.2021, писмено, 

по въпрос от конспекта. 

Всеки студент, който ще 

се явява на изпит, е 

необходимо 

предварително да 

изпрати имейл от 

30.08.2021 до 31.08.2021 

вкл. на адрес 

kolarovac@abv.bg с: 

• трите имена на 

студента; 

• ф№ на студента; 

• име на уч. 

дисциплина, по 

която ще се явява 

на изпит; 

• в кой курс ще бъде 

през следващата 

учебна година 

2021/22; 

callto:23.06.2021,%2010
mailto:kolarovac@abv.bg
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• № на протокол в 

СУСИ, издаден от 

Учебен отдел, от г-

жа Ася Попова (№ 

на протокол не е 

необходим за 

студентите, за 

които по учебен 

план изпитът 

излиза за първи път 

през настоящата 

2020/21 уч. година). 

На всеки студент ще 

върна обратна връзка 

преди изпита. 
 

Социално 

законодателство 

и социална 

защита   

проф. д-р Ц. 

Коларова  

25.06.2021, 10:00 ч. - в Мудъл. изпитът 

е онлайн, точно от 9:00 ч. 

на 09.09.2021, писмено, 

по въпрос от конспекта. 

Всеки студент, който ще 

се явява на изпит, е 

необходимо 

предварително да 

изпрати имейл от 

30.08.2021 до 31.08.2021 

вкл. на адрес 

kolarovac@abv.bg с: 

• трите имена на 

студента; 

• ф№ на студента; 

• име на уч. 

дисциплина, по 

която ще се явява 

на изпит; 

• в кой курс ще бъде 

през следващата 

учебна година 

2021/22; 

• № на протокол в 

СУСИ, издаден от 

Учебен отдел, от г-

жа Ася Попова (№ 

на протокол не е 

необходим за 

студентите, за 

които по учебен 

план изпитът 

излиза за първи път 

callto:25.06.2021,%2010
mailto:kolarovac@abv.bg
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през настоящата 

2020/21 уч. година). 

На всеки студент ще 

върна обратна връзка 

преди изпита. 
 

Хоспитиране ас. Яна 

Станева  

15.06.2021, 10.00 Мудъл  

ИД - 

Образователни 

политики и 

социално 

включване  

проф. дпн Н. 

Попов  

14.06.2021, 11.00 ел.поща - 
разработки 

10.09.2021, 11.00 ел.поща - 
разработки 

ИД - История на 

социалната 

педагогика в 

България  

доц. д-р М. 

Пиронкова  

18.06.2021, 13.00 Мудъл 07.09.2021, 9.00 Мудъл 

ИД - Работа с 

групи   
  

гл. ас. д-р 

Плама 

Христова,/гл. 

ас. Н. Николов 

30 юни 2021, 23:59 часа. Курсова 
работа -  Мудъл  

30 август, 23:59 часа,  в 
Мудъл 

ИД – Невербална 

комуникация  
гл. ас. д-р Д. 

Петрова  

15.06 2021 от 12 часа в Мудъл 10 септември от 12 часа в 
Мудъл.  

ІII курс, V семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Герагогика  

  

доц. д-р К. 

Герджиков  

- 09.09.2021 г. от 11 часа 

Теория и 

методика на 

социално- 

педагогическото 

консултиране и 

съветване  

проф. д-р Н. 

Бояджиева  

- 10.09.2021 

Обща 

психопатология   

  

д-р Данчо 

Дилков  

- 01.09.2021, дистанц. 

Педагогика на 

свободното 

време  

проф. д-р Н. 

Бояджиева  

- 10.09.2021 

Социална работа 

с възрастни и 

хора с 

увреждания  

д-р Хр. 

Христова  

- 09.09.2021, 10.00, ел. поща 

Хоспитиране 2  ас. Кр. Костов  

  

-  
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ИД -Управление 

на образованието 

в България  

проф. дпн Н. 

Попов  

- 10.09.2021, 11.00 ел.поща 

ИД – 

Компетенции за 

социални услуги  

проф. д-р Ц. 

Коларова  

- изпитът 

е онлайн, точно от 9:00 ч. 

на 09.09.2021, писмено, по 

въпрос от конспекта. 

Всеки студент, който ще 

се явява на изпит, е 

необходимо 

предварително да 

изпрати имейл от 

30.08.2021 до 31.08.2021 

вкл. на адрес 

kolarovac@abv.bg с: 

• трите имена на 

студента; 

• ф№ на студента; 

• име на уч. 

дисциплина, по 

която ще се явява 

на изпит; 

• в кой курс ще бъде 

през следващата 

учебна година 

2021/22; 

• № на протокол в 

СУСИ, издаден от 

Учебен отдел, от г-

жа Ася Попова (№ 

на протокол не е 

необходим за 

студентите, за 

които по учебен 

план изпитът излиза 

за първи път през 

настоящата 2020/21 

уч. година). 

На всеки студент ще 

върна обратна връзка 

преди изпита. 
 

ИД - 

Социониката в 

социалната 

сфера  

проф. д-р Н. 

Бояджиева  

- 10.09.2021 

ИД-Кино и 

социална работа  

доц. д-р Ст. 

Стефанов  

- 10.09.2021 

ІII курс, VI семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

mailto:kolarovac@abv.bg
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Теория и 

практика на 

социално-

психологическия 

тренинг   

Доц. д-р 

Николай 

Димитров 

06.07.2021 08.09.2021 

Кризисна 

психологическа 

интервенция    

Доц. М. 

Бакрачева  

08.07.2021 10.09.2021 

Професионално 

ориентиране и 

кариерно 

развитие   

проф. дн Сн. 

Илиева  

14 юни 2021 - тест + курсов проект 
Мудъл 

10 септември 2021 тест + 
курсов проект Мудъл. 

Религиозно 

възпитание и 

църковно 

социално дело  

доц. д-р Жеко 

Дичев  

 10.09.2021 

Социално-

педагогически 

практикум  

ас. Яна 

Станева  

  

16.06.2021, 10.00 Мудъл  

ИД – 

Психология на 

здравето  

проф. д-р С. 

Карабельова 

25.06.2021, 12.00  ч. Мудъл 30.08.2021 

ИД - 

Арттерапевтични 

подходи в 

социалната 

работа  

проф. д-р Н. 

Бояджиева  

29.06.2021 10.09.2021 

ИД - 

Мениджмънт на 

класа   

гл. ас. д-р Ал. 

Ранев  

23. юни, 10:00ч. МУДЪЛ. 09.09.2021 г. (четвъртък) - от 
10:00ч. - МУДЪЛ 
(предварителна връзка с 
преподавател по мейл 

ИД – Социална 

работа с деца – 

жертви на 

насилие  

проф. д-р Нели 

Петрова  

15 юни 2021, крайна дата за 
предаване 

1 септември, от 13 ч. 

  


