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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Социална педагогика“ 

магистърска програма „Педагогически съветник в училище“, задочно обучение, 2 семестъра, I семестър 

летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

Ръководител на катедра:           ДЕКАН: 

   (проф. дпн Н. Попов)                      (проф. дпн М. Замфиров) 

 

Курсов ръководител: 

(проф. дпн Н. Попов) 

 
Обучението се провежда в Мудъл (електронно обучение в СУ) 

 

Дата 9:00 – 13:15 14:00 – 17:15 

08.11.2021 
Нормативна основа на дейността на педагогическия съветник – лекции 

проф. дпн Николай Попов 

Нормативна основа на дейността на педагогическия съветник – лекции 

проф. дпн Николай Попов 

09.11.2021 
Психология на личността – лекции 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

Психология на личността – лекции 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

10.11.2021 
Училищните системи в Европейския съюз – лекции 

проф. дпн Николай Попов 

Училищните системи в Европейския съюз – лекции 

проф. дпн Николай Попов 

11.11.2021 
Методология на педагогическите изследвания – лекции 

проф. д-р Цецка Коларова 

Методология на педагогическите изследвания – лекции 

проф. д-р Цецка Коларова 

12.11.2021 
Психология на личността – семинарни занятия 

гл. ас. д-р Пламен Минчев 

Психология на личността – семинарни занятия 

гл. ас. д-р Пламен Минчев 

15.11.2021 
Резилианс подход в училище – лекции 

гл. ас. д-р Яна Станева 

Резилианс подход в училище – лекции 

гл. ас. д-р Яна Станева 

17.11.2021 

Световен сравнителен преглед на дейността на педагогическите съветници – 

лекции 

проф. дпн Николай Попов 

Световен сравнителен преглед на дейността на педагогическите съветници – 

лекции 

проф. дпн Николай Попов 

18.11.2021 

Световен сравнителен преглед на дейността на педагогическите съветници – 

лекции 

проф. дпн Николай Попов 

Световен сравнителен преглед на дейността на педагогическите съветници – 

лекции 

проф. дпн Николай Попов 
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Дата 9:00 – 13:15 14:00 – 17:15 

19.11.2021 
Групова работа – лекции 

проф. д-р Нели Петрова 

Групова работа – лекции 

проф. д-р Нели Петрова 

20.11.2021 

Теоретични основи на педагогическото съветване – историческо развитие и 

съвременни тенденции – лекции 

проф. д-р Нели Бояджиева 

Теоретични основи на педагогическото съветване – историческо развитие и 

съвременни тенденции – лекции 

проф. д-р Нели Бояджиева 

21.11.2021 
Организационно поведение – лекции 

проф. д-р Нели Бояджиева 

Организационно поведение – лекции 

проф. д-р Нели Бояджиева 

22.11.2021 
Социално-педагогическа работа със семейството 

проф. дпн Клавдия Сапунджиева – лекции 

Социално-педагогическа работа със семейството 

проф. дпн Клавдия Сапунджиева – лекции 

24.11.2021 
Социална работа в училище - традиции и съвременни инициативи – лекции 

доц. д-р Марина Пиронкова 

Социална работа в училище - традиции и съвременни инициативи – лекции 

доц. д-р Марина Пиронкова 

29.11.2021 
Методи за проектиране и вземане на решения – лекции 

проф. д-р Нели Петрова 

Методи за проектиране и вземане на решения – лекции 

проф. д-р Нели Петрова 

02.12.2021 
Управление на учебния процес и дисциплината в клас – лекции 

гл. ас. д-р Александър Ранев 

Управление на учебния процес и дисциплината в клас  – лекции 

гл. ас. д-р Александър Ранев 

03.12.2021 
Медиация и решаване на спорове в училище – лекции 

гл. ас. д-р Александър Ранев 

Медиация и решаване на спорове в училище – лекции 

гл. ас. д-р Александър Ранев 

 


