
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика“ 

магистърска програма „Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания“, задочно обучение, 1 семестър 

зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /проф. д-р Н. Балканска/                     /проф. дпн М. Замфиров/ 
                  

Курсов ръководител: 

/проф. дпн М. Замфиров/ 

Обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда в МУДЪЛ https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=6989 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

1.12.2021 г. 

сряда 
Клинична психология – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева  

Клинична психология – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

2.12.2021 г. 

четвъртък 
 Ранно проучване и идентификация на лица с увреждания – 

лекции, проф. дпн Мира Цветкова 

3.12.2021 г. 

петък 
Клинична психология – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

Клинична психология – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

4.12.2021 г. 

събота 
Мениджмънт на терапевтичната дейност – лекции, Даниела 

Лазарова 

Мениджмънт на терапевтичната дейност – лекции, Даниела 

Лазарова 

5.12.2021 г. 

неделя 
Физиология на висшата нервна дейност със сензорна 

физиология – лекции, проф. д-р Ст. Белчева 

Физиология на висшата нервна дейност със сензорна 

физиология – лекции, проф. д-р Ст. Белчева 

6.12.2021 г. 

понеделник 
Физиология на висшата нервна дейност със сензорна 

физиология – лекции, проф. д-р Ст. Белчева 

Физиология на висшата нервна дейност със сензорна 

физиология – упр., проф. д-р Ст. Белчева 

7.12.2021 г. 

вторник 
Физиология на висшата нервна дейност със сензорна 

физиология – упр., проф. д-р Ст. Белчева 

Клинична психология – лекции, проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

8.12.2021 г. 

сряда 
Психология на развитието – лекции, проф. д-р Цанка 

Попзлатева 

Психология на развитието – лекции, проф. д-р Цанка 

Попзлатева 

9.12.2021 г.  

четвъртък 
Психология на развитието – лекции, проф. д-р Цанка 

Попзлатева 
 

10.12.2021 г. 

петък 
ИД Основи на психосоматичната зависимост – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

ИД Основи на психосоматичната зависимост – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

11.12.2021 г. 

събота 
Мениджмънт на терапевтичната дейност – лекции, Даниела 

Лазарова 

ИД Основи на психосоматичната зависимост – лекции, ас. д-р 

Мартин Ценов 

14.12.2021 г. 

вторник 
Ранно проучване и идентификация на лица с увреждания – 

лекции, проф. дпн Мира Цветкова 
Ранно проучване и идентификация на лица с увреждания – 

лекции, проф. дпн Мира Цветкова 

15.12.2021 г. Клинична психология – упр., проф. д-р Маргарита Бакрачева Психодиагноситка на лица с увреждания – лекции, проф. 



сряда Нели Василева 

16.12.2021 г. 

четвъртък 
Психодиагноситка на лица с увреждания – лекции, проф. Нели 

Василева 
Психодиагноситка на лица с увреждания – лекции, проф. 

Нели Василева 

17.12.2021 г. 

петък 
Психодиагноситка на лица с увреждания – лекции, проф. Нели 

Василева 
Психодиагноситка на лица с увреждания – лекции, проф. 

Нели Василева 

18.12.2021 г.  

събота 
Психодиагноситка на лица с увреждания – упр., проф. Нели 

Василева 
 

 


