
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

„СПЕЦИАЛНА 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 К. Караджова - 09.09.2021 

Анатомия, физиология и 

онтогенеза на човека 

проф. д-р Ст. Белчева - 31 август 2021 г 9:30 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 

 

Говорно-комуникативни 

техники и практики  

доц. д-р Д. Щерева - 03.09.2021, 11.00 

Връзка с 

преподавателя на сл. 

ел. поща 

Обща, педагогическа и 

специална психология  

проф. д-р Ц. Попзлатева - 09.09.2021 от 9.00 ч 

връзка с преподавателя 

до 08.09.2021 - 

popzlateva@uni-

sofia.bg 

Сравнително специално 

образование 

проф. дпн М. Цветкова - 10.09.2021, онлайн 

Предучилищна педагогика 

на деца със СОП  

Проф. д-р Д. Гюров - 10.09.202115.00 - 
16.00 ( в Мудъл и в 
АБВ-поща 

Ранна интервенция при 

деца със СОП 

проф. д-р Н. Балканска - 10.09.2021 от 12 ч. 

 

Обща педагогика  доц. д-р К. Герджиков - 09.09.2021 г. от 11 часа 

І курс, II семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Невропсихология и 

патопсихология  

проф. д-р Ц. Попзлатева 23.06.2021 от 9.00 ч 09.09.2021 от 9.00 ч 

връзка с преподавателя 

до 08.09.2021 - 

popzlateva@uni-

sofia.bg 

Възрастова психология на 

типичното и атипичното 

развитие  

проф. д-р Ц. Попзлатева 23.06.2021 от 13.30 ч. 09.09.2021 от 13.30 ч. 

връзка с преподавателя 

до 08.09.2021 - 

popzlateva@uni-

sofia.bg 

Анат.,физиол. и патол. на 

орг. на слуха и речта с 

аудиология  

проф. д-р Диана Попова До 15.06.2021, дист. 10.09.2021, дист. 

Дизонтогенеза на езика и 

речта  

проф. д-р Ем. Евгениева 15 юни от 14 часа 3 септември,, 10.00 

mailto:stilijansb@uni-sofia.bg
mailto:stilijansb@uni-sofia.bg
callto:15.00%20-%2016.00
callto:15.00%20-%2016.00
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/_______________4793.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/_______________4793.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/______________37.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/______________37.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/______________37.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/_______________1558.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/_______________1558.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/_______________1558.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/_______________5267.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ñ�/_______________5267.htm


2 

 

Клиника на умствената 

изостаналост  

проф. д-р Ст. Белчева, 

дм 

17 юни 2021 г от 11:00ч                  31 август 2021 г 11:00 
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 

 

Неврофизиол. и 

неврологични заболявания  

проф. д-р Ст. Белчева, 

дм 

10 юни 2021 г  от  12:15 
ч, ел.поща                        

31 август 2021 г 10:30 
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 

 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална среда  

проф. дпн М. Замфиров 01.07.2021 

дистанционно 

04.09.2021 

Очни болести  хон. преп.  д-р Юлия 

Барахачева 

28.06.2021, 10.00 30.08.2021, 14.00 

Приобщаващо 

образование 

проф. дпн Мира 

Цветкова 

21.06.2021, 10.00 10.09.2021, онлайн 

ИД История на детството доц. д-р М. Терзийска 07.07.2021 30.08.2021 

ИД Начална училищна 

педагогика 

Гл. ас. д-р Ил. 

Симеонова 

14.06.2021 

i.simeonova.fnoi@gmail.co

m 

10.09.2021, 10.00,  

Мудъл, 

i.simeonova.fnoi@gmail.com 

ІI курс, III семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Основи на диагностиката гл. ас. д-р Анета 

Атанасова 

- 1 септември, сряда, 10.00-

12.00 ч. в Google Meet, като 

студентите трябва да се 

свържат с преподавателя по 

имейл седмица по-рано,  

 

Основи на логопедията проф. дпсн Н. Василева  - 10.09.21 - виртуална 

стая в Мудъл, начало 

10.00 ч.    в срок до 

7.09. студентите да 

пишат  на сл. имейл на 

преподавателя, че ще 

се явят на съответния 

изпит.  

Педагогика на деца с 

умствена изостаналост  

Доц. д-р Пенка 

Шапкова  

- 06.09.2021 г от 11ч 

Педагогика на деца с 

увреден слух 

проф. д-р Н. Балканска - 10.09.2021 от 12 ч. 

 

Педагогика на деца със 

зрителни затруднения 

проф. дпн М. Цветкова - 10.09.2021, онлайн 

Педагогика на  деца с 

невросоматични 

заболявания 

доц. д-р А. Трошева - 9.09. - 9 ч - Мудъл с 

предварителна 

уговорка на 

trosheva@uni-sofia.bg 
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Педагогика на деца с 

нарушения от аутистичния 

спектър 

доц. д-р Пенка Шапкова  - 06.09.2021 г от 11ч 

    

ІI курс, IV семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Специфични подходи при 

деца с умствена 

изостаналост 

доц. д-р Пенка Шапкова 23.06.2021 от 11ч 06.09.2021 г от 11ч 

Специфични подходи при 

работа с деца с аутизъм 

доц. д-р П. Шапкова-

Танева  

22.06.2021 от 11ч. 06.09.2021 г от 11ч 

Специфични подходи при 

деца със зрителни 

затруднения 

проф. дпн М. Цветкова 18.06.2021 10.09.2021, онлайн 

Специфични подходи при 

деца с увреден слух 

доц. д-р А. Трошева 16.06.2021, 10.00 

Мудъл 

9.09. - 9 ч - Мудъл с 

предварителна 

уговорка на 

trosheva@uni-sofia.bg 

Специфични подходи при 

деца с невросоматични 

заболявания 

доц. д-р А. Трошева 14.06.2021-9.30ч - в 

съответния курс в 

Мудъл 

9.09. - 9 ч - Мудъл с 

предварителна 

уговорка на 

trosheva@uni-sofia.bg 

Артерапия при деца със 

СОП 

доц. д-р Д. Щерева 17.06.2021, 9.00-11.00 

Мудъл 

03.09.2021, 11.00 

Връзка с 

преподавателя на сл. 

ел. поща. 

Кинезитерапия при деца 

със СОП 

Хон. преп. Рая Генчева 21.06.2021 10.09.2021 

Хоспитиране – 1 част Ас. д-р Маргарита 

Томова 

23.06.2021 (Предавне 

на финално задание в 

Мудъл). 

10.09.2021 

ИД – Работа с родители ва 

деца със СОП 

доц. д-р П. Шапкова 23.06. от 14.00ч 06.09.2021 г от 11ч 

ИД Практически аспекти 

на Монтесори терапията 

при деца със СОП 

Проф. дпн Мира 

Цветкова 

- - 

ІII курс, V семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Методика на обучението 

по български език и 

литература при ученици 

със СОП – част І 

проф. д-р Ем. Евгениева - 3 септември, 10.00 

Методика на обучението 

по математика на ученици 

със СОП 

проф. дн Милен 

Замфиров 

- 04.09.2021 

Методика на обучението 

по развитие на речта при 

увреден слух 

проф. д-р Неда 

Балканска 

- 10.09.2021 от 12 ч 

Методика по обществени 

науки и гражданско 

образование при ученици 

със СОП 

проф. д-р Ем. Евгениева - 3 септември, 12.00 
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Технологичното обучение 

при ученици със СОП 

проф. д-р Катерина 

Караджова 

 09.09.2021 

Ориентиране и мобилност 

при зрително затруднени 

проф. дн Мира 

Цветкова 

- 10.09.2021, онлайн 

Нарушения на ученето  проф. дн Цветанка 

Ценова 

- 9 септември,2021, За 

целта всеки студент 

следва до 7 септември 

да ме уведоми на 

имейл ccenova@uni-

sofia.bg за намерението 

си да държи 

съответния изпит. 

ИД – Драма и техники Доц. Д. Щерева 

 

 

- 03.09.2021, 11.00 

Връзка с 

преподавателя на сл. 

ел. поща 

ІII курс, VI семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Методика на обучението 

по природни науки и 

екология за ученици със 

СОП 

проф. дн Милен 

Замфиров 

02.07.2021, 

дистанционно 

04.09.2021 

Методика на обучението 

по български език и 

литература при ученици 

със СОП- 2 част 

проф. д-р Ем. Евгениева 15 юни от 16 часа 3 септември,14.00 

Методика на обучението 

по компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии при ученици 

със СОП 

проф. дн Милен 

Замфиров 

03.07.2021 

дистанционно 

04.09.2021 

Специфични подходи в 

чуждоезиковото обучение 

при деца със СОП 

проф. д-р Ем. Евгениева 15 юни от 18 часа 3 септември,16.00 

Методика на обучението 

по произношение при 

увреден слух 

доц. д-р Анна Трошева 14.06.2021, 14.00 9.09. - 9 ч - Мудъл с 

предварителна 

уговорка на 

trosheva@uni-sofia.bg 

Слухово-вербална 

рехабилитация при 

увреден слух 

проф. д-р Неда 

Балканска 

21.06.21 г.- 11 ч. 10.09.2021 от 12 ч. 

 

Специфични подходи на 

работа при деца с 

множество увреждания 

проф. дн Мира 

Цветкова 

28.06.2021, 10.00 10.09.2021, онлайн 

ИД – Алтернативни 

средства за въздействие 

при деца с умствена 

изостаналост 

доц. д-р Данка Щерева 17.06.2021, 14.00-

16.00 Мудъл 

03.09.2021, 11.00 

Връзка с 

преподавателя на сл. 

ел. поща 

ИД Дефицити на 

невербална комуникация 

при деца с езикови 

нарушения 

доц. Д. Игнатова  08.09.21 г. - Изпит във 

виртуална стая 

(Мудъл), начало 14.00 

ч.     
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