
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, 2 семестър 

летен 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./ 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

11.04.2022 г. 
Семейно консултиране и планиране – лекции, гл.ас. д-р П. 

Минчев 

Семейно консултиране и планиране – лекции, гл.ас. д-р П. 

Минчев 

14.04.2022 г. 
Семейно консултиране и планиране – лекции, гл.ас. д-р П. 

Минчев 

Семейно консултиране и планиране – лекции, гл.ас. д-р П. 

Минчев 

16.04.2022 г. 
Семейно консултиране и планиране – лекции, гл.ас. д-р П. 

Минчев 

Семейно консултиране и планиране – лекции, гл.ас. д-р П. 

Минчев 

17.04.2022 г. 
Семейно консултиране и планиране – упр., гл.ас. д-р П. 

Минчев 

Семейно консултиране и планиране – упр., гл.ас. д-р П. 

Минчев 

18.04.2022 г. Невропсихология – лекции, проф. дпсн Н. Василева Невропсихология – лекции, проф. дпсн Н. Василева 

26.04.2022 г. 
Семейна терапия на лица с невросоматични увреждания – 

лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева 

Семейна терапия на лица с невросоматични увреждания – 

лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева 

27.04.2022 г. 
Семейна терапия на лица с невросоматични увреждания – 

лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева 
Семейна терапия на лица с невросоматични увреждания – 

лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева 

28.04.2022 г. Невропсихология – лекции, проф. дпсн Н. Василева Невропсихология – лекции, проф. дпсн Н. Василева 

29.04.2022 г. 
Семейна терапия на лица с невросоматични увреждания – 

лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева 
Семейна терапия на лица с невросоматични увреждания – 

лекции, проф. дпн Кл. Сапунджиева 

30.04.2022 г. 
Семейна терапия на лица с невросоматични увреждания – упр., 

проф. дпн Кл. Сапунджиева 
Семейна терапия на лица с невросоматични увреждания – 

упр., проф. дпн Кл. Сапунджиева 

7.05.2022 г. Невропсихология – упр., проф. дпсн Н. Василева Невропсихология – упр., проф. дпсн Н. Василева 

13.05.2022 г. 
Основи на психичното здраве и психопрофилактика – лекции – 

проф. дпсн С. Карабельова 

Основи на психичното здраве и психопрофилактика – лекции 

– проф. дпсн С. Карабельова 

14.05.2022 г. 
Основи на психичното здраве и психопрофилактика – лекции – 

проф. дпсн С. Карабельова 
ЗИД: Деонтология – лекции – проф. дпн М. Замфиров 

15.05.2022 г.  ЗИД: Деонтология – лекции – проф. дпн М. Замфиров ЗИД: Деонтология – лекции – проф. дпн М. Замфиров 

Забележка: Часовете се провеждат в Мудъл 


