
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика”, магистърска програма „Слухово-речева рехабилитация (за завършили 

Специална педагогика и други педагогически специалности)“, задочно обучение, втори семестър на учебната 2021/2022 г. в дистанционна 

форма - MOODLE 

 

Ръководител на катедра  ……………..:         ДЕКАН: 

    /проф. д-р Неда Балканска/                         /проф. дпн Милен Замфиров/ 
                  

Курсов ръководител:……………….. 

/проф. д-р Неда Балканска/ 

 

Дата 

(ден) 
8.30 – 12.30 ч. Зала 13 - 17 ч. Зала 

23.02.2022 г.  
 

Текуща практика- гл.ас.. д-р Мария Валявичарска- 5 

ч. упражнения 
 

25.02.2022 г. ИД-Комуникативни нарушения при деца със СОП- 

доц. д-р Пенка Шапкова- 5ч. л. 
 

ИД-Комуникативни нарушения при деца със СОП- 

доц. д-р Пенка Шапкова- 5ч. л. 
 

26.02.2022 г. 
ИД-Комуникативни нарушения при деца със СОП- 

доц. д-р Пенка Шапкова- 5ч. л. 
 

ИД-Комуникативни нарушения при деца със СОП- 

доц. д-р Пенка Шапкова- 5ч. л. 
 

27.02.2022 г. 
Текуща практика- гл.ас.. д-р Мария Валявичарска- 

5 ч. упражнения 
 

 
 

28.02.2022 г. 
Речева терапия при увреден слух - доц. д-р Анна 

Трошева-Асенова, 5ч. л. 
 

Речева терапия при увреден слух - доц. д-р Анна 

Трошева-Асенова, 5ч. л. 
 

01.03.2022 г. 
Речева терапия при увреден слух - доц. д-р Анна 

Трошева-Асенова, 5ч. л. 
 

Речева терапия при увреден слух - доц. д-р Анна 

Трошева-Асенова, 5ч. л. 
 

02.03.2022 г. 
 

 
Текуща практика- гл.ас.. д-р Мария Валявичарска- 5 

ч. упражнения 
 

07.03.2023 г. 
Речева терапия при увреден слух-хон. 

преподавател д-р Галя Георгиева, 5 ч.упр. 
 

Речева терапия при увреден слух- хон. преподавател 

д-р Галя Георгиева, 5 ч.упр.. 
 

09.03.2022 г. 

Слухово-вербална рехабилитация при деца с 

различен тип слухопротезиране-проф. д-р Неда 

Балканска- 5 ч. л. 

 

Слухово-вербална рехабилитация при деца с 

различен тип слухопротезиране-проф. д-р Неда 

Балканска- 5 ч. л. 

 

10.03.2022 г. 

Слухово-вербална рехабилитация при деца с 

различен тип слухопротезиране-проф. д-р Неда 

Балканска- 5 ч. л. 

 

Слухово-вербална рехабилитация при деца с 

различен тип слухопротезиране-проф. д-р Неда 

Балканска- 5 ч. л. 

 

11.03.2022 г. Слухово-вербална рехабилитация при деца с  Слухово-вербална рехабилитация при деца с  



различен тип слухопротезиране-хон. преподавател 

д-р Галя Георгиева- 5 ч. упр. 

различен тип слухопротезиране-хон. преподавател д-

р Галя Георгиева- 5 ч. упр. 

16.03.2022 г. 
 

 
Текуща практика- гл.ас.. д-р Мария Валявичарска- 5 

ч. упражнения 
 

23.03.2022г. 
Диагностика и терапия при деца с кохлеарна 

имплантация- проф. д-р Неда Балканска, 5ч.л. 
 

Диагностика и терапия при деца с кохлеарна 

имплантация- проф. д-р Неда Балканска, 5ч.л. 
 

25.03.2022г. 
Диагностика и терапия при деца с кохлеарна 

имплантация- проф. д-р Неда Балканска, 5ч.л. 
 

Диагностика и терапия при деца с кохлеарна 

имплантация- проф. д-р Неда Балканска, 5ч.л. 
 

26. 03.2022г. 

Диагностика и терапия при деца с кохлеарна 

имплантация- гл. ас. д-р Мария Валявичарска, 

5ч.упр. 

 

Диагностика и терапия при деца с кохлеарна 

имплантация- гл. ас. д-р Мария Валявичарска, 

5ч.упр. 

 

30.03.2022г. 
Методика на езиковото обучение при деца с 

увреден слух- проф. д-р Неда Балканска, 5 ч. л. 
 

Методика на езиковото обучение при деца с увреден 

слух- проф. д-р Неда Балканска, 5 ч. л. 
 

31.03.2022г. 
Методика на езиковото обучение при деца с 

увреден слух- проф. д-р Неда Балканска, 5 ч. л. 
 

Методика на езиковото обучение при деца с увреден 

слух- проф. д-р Неда Балканска, 5 ч. л. 
 

01.04.2022 г. 
Методика на езиковото обучение при деца с 

увреден слух- проф. д-р Неда Балканска, 5 ч. л. 
 

Методика на езиковото обучение при деца с увреден 

слух- проф. д-р Неда Балканска, 5 ч. л. 
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