
 

КАТЕДРА „ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“ 

 

Дати за изпити: 

проф. дн Лаура Димитрова и гл. ас. Красимира Дренска 

 

Поправителна сесия: 30 и 31 август поправителни изпити за всички курсове и по всички 

дисциплини при проф. дн Лаура Димитрова 

 

 
 

Изпити при проф. д-р Стефан Алтъков. 
Поправителна сесия: 

30.08.2021г., 9ч., всички 

31.08.2021г., 9ч., всички 

 

 

Доц. Милена Блажиева 
 

Поправителна сесия: 

9 септември: 

11. 00 ч. История на световното изобразително изкуство - I част 

13.00 ч История на световното изобразително изкуство - III част 

15.00 ч История на българското изобразително изкуство - I част  

 

10 септември: 

9.00 ч ИД "Митологичните сюжети в изобразителното изкуство" 

11.00 ч История на световното изобразително изкуство - II част 

13.00 ч История на световното изобразително изкуство - IV част  

15.00 ч История на българското изобразително изкуство - II част 

 

Доц. Мая Димчева 
Поправителна сесия за редовно обучение - бакалаври : на 10.09.2021 от 11.00 ч. до 15.00 ч. 

Изпитите ще бъдат проведени дистанционно в системата на Мудъл , с изключение на 

поправителната сесия , която най- вероятно ще се проведе присъствено. 

 

 

 

Доц. Снежина Бисерова 
  

Поправителна сесия   

Изпити при доц. д-р Снежина Бисерова – провеждат се в Мудъл  

„Графичен дизайн“ – всички курсове 02. 09. 2021  

Научна и фото-илюстрация – 02. 09. 2021  

„Графика и технологии“ – за всички специалности и курсове – 01. 09. 2021  

callto:02.%2009.%202021
callto:02.%2009.%202021


 

 Доц. д-р Добрин Атанасов 
Специалност „Изобразително изкуство“ 

Концептуални форми 1, 3, 4 част – 2 септември, 10 часа 

Софтуер за графичен дизайн 1, 2 и 3 част – 2 септември, 12 часа 

  

Специалност „Графичен дизайн“ 

Концептуални форми 1, 3, 4 част – 2 септември, 10 часа 

Софтуер за графичен дизайн 1, 2 и 3 част – 2 септември, 12 часа 

Софтуер за видеомонтаж  – 2 септември, 14 часа. 

Изпитите ще се проведат в съответните курсове в Мудъл. 

  

 

Ас. Л. Кулелиев 
 

Поправителен изпит по "Мултимедийни технологии" за 3 курс, спец. "Графичен дизайн", 

ще се проведе на 02.09.2021 г. от 14 ч. 

 

проф. Бисера Вълева - 10.09.2021г.  поправителна сесия. 

 

гл. ас. Красимира  Дренска 
Ателие "Моден дизайн" 2 част. Дата на изпит в юнска сесия - 14 юни от 15 ч. в Мудъл. 

За септемврийска сесия: 

Ателие "Моден дизайн" 1 част -  30 август от 10 ч. в Мудъл 

Ателие "Моден дизайн" 2 част -  30 август от 12 ч. в Мудъл 

Избираема дисциплина "Моден дизайн" - 30 август от 14 ч. в Мудъл 

 

 

Ас. Цвета Петрова 

Поправителна сесия: 

30 август - Ателие "Графика - част 1" - 10 часа, ще се проведе в Moodle 

"Графика - част 2" - 12 часа, ще се проведе в Moodle 

 

 

Доц. Анна Цоловска 

I курс "Изобразително изкуство", дисциплина "Скулптура и художествени конструкции" I 

част - 26.08.2021 г. - 9:00 ч. 

III курс "Изобразително изкуство", дисциплина "Скулптура и художествени конструкции" 

III част - 10.09.2021 г. - 10:00 ч. 

I курс „Графичен дизайн“, дисциплина „Художествени конструкции“ I част – 10.09.2021 г. 

– 11:00 ч. 

III курс „Графичен дизайн“, дисциплина „Художествени конструкции“ III част – 

10.09.2021 г. – 12:00 ч. 

Ателие „Скулптура“ II част – 10.09.2021 г. – 13:00 ч. 



 

Доц. Коста Герджиков 
Изобразително изкуство, ІІ курс, Дидактика -  

09.09.2021 г. от 11 часа дистанционно 

 

 

Гл. ас. Ал. Ранев 
Педагогика (Теория на възпитанието), специалност Изобразително, 1 курс,  

Поправителна - 09.09.2021 г. (четвъртък) - от 10:00ч. - МУДЪЛ (предварителна връзка с 

преподавател по мейл). 

 

 

 

• Изпити при гл. ас. д-р Стефан Петров 
• "Графичен дизайн", 1-ви курс, редовно обучение; 

• "Изобразително изкуство", 1-ви курс, редовно обучение. 

 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: 

• 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. 

 

проф. дизкн Петер Цанев –  поправителна сесия - 01.09.2021 

 

проф. дизкн Ант. Анчева – поправителна сесия 08.09.2021 онлайн 

 

 

проф. Б. Филчев ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – 01.09.2021 Г. 

проф. Орл. Дворянов -  в Мудъл. 

-- 

Доц. О. Касабов –поправителна сесия 30.08.2021, 9.00 Мудъл 

 

 

Гл. ас. Антоан Божинов –  поправителна сесия - 09.09.2021 
 

 


