
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Социална педагогика“  ОКС - бакалавър 

 задочно обучение,  2 курс 

летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /проф. дпн  Н. Попов/                     /проф. дпн М. Замфиров/ 

 

 
  Учебните занятия за летния семестър на уч.  2021/2022 г. ще се провеждат чрез дистанционни средства за обучение в МУДЪЛ  

             

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

3.02.2022 г. 

четвъртък 
Семейна педагогика – лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева Семейна педагогика – лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева 

4.02.2022 г. 

петък 
Семейна педагогика – лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева Семейна педагогика – лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева 

5.02.2022 г. 

събота 
Семейна педагогика – лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева Андрагогика – лекции, гл.ас. д-р Цв. Николов 

6.02.2022 г. 

неделя 
Андрагогика – лекции, гл.ас. д-р Цв. Николов Андрагогика – лекции, гл.ас. д-р Цв. Николов 

7.02.2022 г. 

понеделник 
Андрагогика – лекции, гл.ас. д-р Цв. Николов Андрагогика – лекции, гл.ас. д-р Цв. Николов 

8.02.2022 г. 

вторник 
Методи на социалните изследвания – лекции, проф. д-р Ц. 

Коларова 

Методи на социалните изследвания – лекции, проф. д-р Ц. 

Коларова 

9.02.2022 г. 

сряда 
Методи на социалните изследвания – лекции, проф. д-р Ц. 

Коларова 

Методи на социалните изследвания – лекции, проф. д-р Ц. 

Коларова 

10.02.2022 г. 

четвъртък 
Социално законодателство и социална защита – лекции, проф. 

д-р Ц. Коларова 

Социално законодателство и социална защита – лекции, 

проф. д-р Ц. Коларова 

11.02.2022 г. 

петък 
Социално законодателство и социална защита – лекции, проф. 

д-р Ц. Коларова 

Управление на човешките ресурси – лекции, проф. дпсн С. 

Карабельова 

12.02.2022 г.  

събота 
Управление на човешките ресурси – лекции, проф. дпсн С. 

Карабельова 

Управление на човешките ресурси – лекции, проф. дпсн С. 

Карабельова 

13.02.2022 г. 

неделя 
ЗИД – Образователни политики и социално включване – 

лекции, проф. дпн Н. Попов 

ЗИД – Образователни политики и социално включване – 

лекции, проф. дпн Н. Попов 

14.02.2022 г. 

понеделник 
ЗИД – Образователни политики и социално включване – 

лекции, проф. дпн Н. Попов 

ЗИД – Невербална комуникация – лекции, гл.ас. д-р Д. 

Петрова 

15.02.2022 г. 

вторник 
ЗИД – Невербална комуникация – лекции, гл. ас. д-р Д. Петрова 

ЗИД – Невербална комуникация – лекции, гл.ас. д-р Д. 

Петрова 

16.02.2022 г. ЗИД – Работа с групи – лекции, гл. ас. д-р Н. Николов ЗИД – Работа с групи – лекции, гл. ас. д-р Н. Николов 



сряда 

17.02.2022 г. 

четвъртък 
Хоспитиране – упражнения, гл. ас. д-р  Я. Станева Хоспитиране – упражнения, гл. ас. д-р  Я. Станева 

18.02.2022 г. 

петък 
Хоспитиране – упражнения, гл. ас. д-р  Я. Станева 

ЗИД – История на социалната педагогика в България – 

лекции, доц. д-р М. Пиронкова 

19.02.2022 г. 

събота 
ЗИД – История на социалната педагогика в България – лекции, 

доц. д-р М. Пиронкова 

ЗИД – История на социалната педагогика в България – 

лекции, доц. д-р М. Пиронкова 

20.02.2022 г. 

неделя 
ЗИД – Работа с групи – лекции, гл. ас. д-р Н. Николов  

 


