
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”                     

 ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

 

Утвърждавам: ………………………………….…………. 

                           (Декан: проф. дпн Милен Замфиров) 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ   

 Курс: 2 Семестър: 3 (зимен) – 2021/2022 учебна година                                                                                                                                                           

ДЕН 8.30-12.45  13.15-17.30 

11.10.2021 

(понеделник) 
Научна и художествено-творческа дейност на детското 

заведение – проф. дн Лучия Малинова 

 Научна и художествено-творческа дейност на детското 

заведение – проф. дн Лучия Малинова 

12.10.2021 

(вторник) 
ИД – Годишно планиране на директора и работа с 

обществените организации – проф.. д-р Весела Гюрова 

 ИД – Годишно планиране на директора и работа с 

обществените организации – проф. д-р Весела Гюрова 

13.10.2021 

(сряда) 
ИД – Социални функции на образованието и мониторинг на 

директора – проф. дн Данаил Данов 

 
ИД – Социални функции на образованието и мониторинг на 

директора – проф. дн Данаил Данов  

14.10.2021 

(четвъртък) 
Социо-културна и професионална интеграция на работещите 

в детското заведение - проф. дн Божидар Ангелов 

 Социо-културна и професионална интеграция на работещите 

в детското заведение - проф. дн Божидар Ангелов 

15.10.2021 

(петък) 
Приемственост между образователните структури в периода 

на детството – проф. д-р Любослава Пенева 

 Приемственост между образователните структури в периода 

на детството – проф. д-р Любослава Пенева 

16.10.2021 

(събота) 
Практикум по управленски технологии - гл. ас. д-р Гергана 

Михайлова 

 Практикум по управленски технологии - гл. ас. д-р Гергана 

Михайлова 

17.10.2021 

(неделя) 
Научна и художествено-творческа дейност на детското 

заведение – проф. дн Лучия Малинова 

 ИД – Годишно планиране на директора и работа с 

обществените организации – проф. д-р Весела Гюрова 

18.10.2021 

(понеделник) 
ИД – Социални функции на образованието и мониторинг на 

директора – проф. дн Данаил Данов 

 Социо-културна и професионална интеграция на работещите 

в детското заведение - проф. дн Божидар Ангелов 

19.10.2021 

(вторник) 
Практикум по управленски технологии - гл. ас. д-р Гергана 

Михайлова 

 Приемственост между образователните структури в периода 

на детството – проф. д-р Любослава Пенева 

                                                                                                             

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Научен ръководител: 

                                                                                                                                            (проф.  д-р Любослава Пенева)  
    

                                                        Ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“: 

                                                   (проф. дн Радослав Пенев)  


