
 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ  

СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”, УЧ. 2020/ 2021 г. 

 

Изпит Преподавател Дата и час 

І курс, I семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

среда 

гл. ас. д-р Л. 

Алексиева 

- 9 септември, 12 ч. 

Moodle: Онлайн тест 

Анатомия на човека доц. д-р Д. Кръстев -  09.09.2021 

История на 

педагогиката и 

българското 

образование 

доц. д-р Ст. 
Стефанов 

-  10. 09.2021 

Плуване доц. д-р Б. 

Туманова 

-  не- 

Педагогика (Теория на 

възпитанието) 

гл. ас. д-р Ал. Ранев  09.09.2021 г. (четвъртък) - 

от 10:00ч. - МУДЪЛ 

(предварителна връзка с 

преподавател по мейл). 

Методика на 

преподаване на хандбал 

доц. д-р И. 

Пелтекова 

-  31.08.2021, 13.00 ч. 

Тест в Мудъл 

Учебен курс-зимни 

спортове 

х. пр. Аспарух 

Мачирски 

-   

І курс, II семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Методика на 

преподаване на 

баскетбол 

доц. д-р И. 

Пелтекова 

 31 август 2021 тест в 

Мудъл от 11.00 ч 

Гимнастика I - ва част  

 

Гл. ас. Н. 

Танкушева 

 30.08.2021 

Лека атлетика I част  гл. ас. д-р Ив. 

Кърпарова 

 30.08.2021, 11.00 ч. 

Онлайн тест в Мудъл 

Методика на 

преподаване на плуване  

доц. д-р Б. 

Туманова 

 10. 09. 2021, 12.00 ч. 

Онлайн тест в мудъл 

Обща и възрастова 

психология  

Доц. д-р М. 

Бакрачева 

 10.09.2021 

Педагогика (Дидактика)  гл. ас. д-р Цв. 

Николов 

 8 септември (сряда) от 

11.00 часа чрез 

електронната система 

Мудъл и по имейл 

(комбиниран)! 

 

Приобщаващо 

образование 

проф. д-р М. Баева  01.09.2021 

Ритмика и танци  

 

ас. д-р Г. 

Минковска 

 06.09.2021 Мудъл 

ІI курс, III семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Биохимия на 

физическите 

упражнения 

доц. д-р Л. 

Загорчев 

 - 01.09.2021 

предварителна връзка 

с преподавателя на 

сл. имейл. 
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Методика на 

преподаване на 

волейбол 

гл. ас. д-р П. Колев  - 30.08.2021, 10.00 ч. 

Тест в Мудъл 

Гимнастика II част ас. М. Танкушев  - 30.08.2021 

Лека атлетика II част гл. ас. д-р Ив. 

Кърпарова 

 - 30.08.2021, 13.00 ч. 

Тест в Мудъл 

Методика на 

преподаване на 

подвижни игри 

проф. Ел. 

Джамбазова 

 - 30.08.2021 

Педагогическа 

психология 

Доц. М. Бакрачева  - 10.09.2021 

Спортна психология доц. д-р Ив. Бардов  - 09.09.2021 

Физиология на човека и 

физиол. на физ. упр. – I 

– ва част част 

проф. д-р Ст. 

Белчева, дм 

 - 1 септември 2021 г от 
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 

 

ИД – Култура на 

общуването с 

ученическа аудитория 

Доц. Данка Щерева  - 03.09.2021, 11.00 

Връзка с 

преподавателя на сл. 

ел. поща 

ИД – Каланетика и 

стречинг 

ас. Г. Минковска  - 06.09.2021 Мудъл 

ІI курс, IV семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Биомеханика и 

управление на 

движенията  

проф. дмн А. 

Божилова-

Пастирова  

доц. д-р Димо 

Кръстев 

 09.09.2021 

Методика на 

преподаване на лека 

атлетика  

доц. Станка 

Миланова 

 2.09.2021г. от 10.00 

тестово на ел. поща 

skmilanova@gmail.co

m 

Методика на 

преподаване на футбол  

проф. д-р Георги 

Игнатов 

 30 август 2021, 10.00 ч. 

Онлайн тест в Мудъл 

Физиология на човека и 

физиология на 

физическите 

упражнения -2 част 

проф. д-р Ст. 

Белчева, дм 

 1 септември 2021 г от 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 
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Учебен курс по туризъм, 

ориентир. и лагерно 

дело  

х. пр. Аспарух 

Мачирски 

  

ИД - Лечебен и спортен 

масаж  

проф. д-р К. Костов  02.09.2021 

ИД - Спортно 

усъвършенстване - 

гимнастика  

Гл. ас. Н. 

Танкушева 

 30.08.2021 

ІII курс, V семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Методика на обучението 

по физическо 

възпитание на 

учениците от I-IV клас 

проф. Ел. 

Джамбазова 

 - 30.08.2021 

Математико-

статистически методи  

във физическото 

възпитание и спорта 

гл. ас. д-р И. 

Душков 

 - 10.09.2021 

Спортна медицина и 

хигиена 

доц. д-р П. 

Ангелова 

доц. К. Шопова 

 

 - 10.09.2021 

Физическо възпитание в 

детската градина 

проф. д-р Кр. 

Каваклова 

- 08.09.2021 

ИД – Тенис на маса Ас. В. Цветкова  -  

ИД – Начална училищна 

педагогика 

Гл. ас. Ил. 

Симеонова 

-  10 септември, 10.00 

контакт с преп. 

i.simeonova.fnoi@gma

il.com; 

 

ІII курс, VI семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Методика на обучен. по 

физич. възпит. на 

учениците V-VIII кл. 

проф. д-р Георги 

Игнатов 

 30 август 2021 г. 

11.00 ч. 

Онлайн тест в Мудъл 

Методика на 

педагогическата работа 

в часа на класа  

доц. Л. Витанов  01.09.2021 от 9.00 ч 

Основи на 

кинезитерапията  

 

проф. д-р К. Костов  03.09.2021 

Теория и методика на 

спортната подготовка 

  

доц. д-р Евгени 

Йорданов 

 02 септември 2021 г. 

11.00 ч. 

Онлайн тест в Мудъл 

Текуща педагогическа 

практика 

Ас. Ив. Симеонов  03.09.2021 

ИД Занимателни игри Проф. д-р Ел. 

Джамбазова 

 30.08.2021 

ИД - Организация и 

методика на 

туристическата дейност  

доц. А. Хиджов  30 август 2021 г. 

10.00 ч. 

Онлайн тест в Мудъл 

ИД Аеробика Ас. д-р Гергана 

Минковска 

 07.09.2021 Мудъл 
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