
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика“, I курс, 

 задочно обучение, зимен семестър на учебната 2022/2023 г.  

 

Ръководител катедра:           ДЕКАН: 
   /проф. д-р Н. Балканска/                                                                                                                /проф. дпн М. Замфиров/  

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 Зала 13:15 – 17:30 Зала 

08.09.2022 г. 
Предучилищна педагогика на деца със СОП – 

лекции, доц. д-р Анна Трошева 
313 

Предучилищна педагогика на деца със СОП – 

лекции, доц. д-р Анна Трошева 
313 

09.09.2022 г. 
Ранна интервенция при деца със СОП – лекции, 

проф. д-р Неда Балканска 
313 

Ранна интервенция при деца със СОП – лекции, 

проф. д-р Неда Балканска 
313 

10.09.2022 г. 
Ранна интервенция при деца със СОП – сем. упр., 

доц. д-р Пенка Шапкова 
313 

Ранна интервенция при деца със СОП – практ. упр., 

доц. д-р Пенка Шапкова 
313 

11.09.2022 г. 
Предучилищна педагогика на деца със СОП –  

практ. упр., ас. д-р Славина Лозанова 
313 - - 

12.09.2022 г. 
Ранна интервенция при деца със СОП – лекции, 

проф. д-р Неда Балканска 
313 

Ранна интервенция при деца със СОП – лекции, 

проф. д-р Неда Балканска 
313 

13.09.2022 г. Педагогика – лекции, доц. д-р Коста Герджиков 313 Педагогика – лекции, доц. д-р Коста Герджиков 313 

14.09.2022 г. 
Сравнително специално образование – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 
313 

Сравнително специално образование – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 
313 

15.09.2022 г. Педагогика – лекции, доц. д-р Коста Герджиков 313 Педагогика – лекции, доц. д-р Коста Герджиков 313 

16.09.2022 г. 
Сравнително специално образование – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 
313 

Сравнително специално образование – лекции,  

проф. дпн Мира Цветкова 
313 

17.09.2022 г. Педагогика – сем. упр., гл. ас. д-р Красимир Костов 313 Педагогика – сем. упр., гл. ас. д-р Красимир Костов 313 

18.09.2022 г. 
Предучилищна педагогика на деца със СОП –  

сем. упр., доц. д-р Анна Трошева 
313 

Анатомия, физиология и онтогенеза на човека – 

лекции, проф. д-р Стиляна Белчева, дм 
313 

19.09.2022 г. 
Анатомия, физиология и онтогенеза на човека – 

лекции, проф. д-р Стиляна Белчева, дм 
313 

Анатомия, физиология и онтогенеза на човека – 

лекции, проф. д-р Стиляна Белчева, дм 
313 

20.09.2022 г. 
Педагогика на специалните потребности (Специална 

педагогика) – лекции, проф. д-р Катерина Караджова 
313 

Педагогика на специалните потребности (Специална 

педагогика) – лекции, проф. д-р Катерина Караджова 
313 

21.09.2022 г. 
Педагогика на специалните потребности (Специална 

педагогика) – лекции, проф. д-р Катерина Караджова 
313 

Педагогика на специалните потребности (Специална 

педагогика) – лекции, проф. д-р Катерина Караджова 
313 

22.09.2022 г. 
Педагогика на специалните потребности (Специална 

педагогика) – сем. упр., гл. ас. д-р Маргарита Томова 
313 

Сравнително специално образование – сем. упр.,  

гл. ас. д-р Маргарита Томова 
313 

23.09.2022 г. Психология – лекции, гл. ас. д-р Пламен Минчев 313 Психология – лекции, гл. ас. д-р Пламен Минчев 313 

24.09.2022 г. Психология – лекции, гл. ас. д-р Пламен Минчев 313 Психология – лекции, гл. ас. д-р Пламен Минчев 313 



25.09.2022 г. Психология – сем. упр., гл. ас. д-р Пламен Минчев 313 Психология – сем. упр., гл. ас. д-р Пламен Минчев 313 

26.09.2022 г. 
Говорно-комуникативни техники и практики – 

лекции, доц. д-р Данка Щерева 
313 

Говорно-комуникативни техники и практики – 

лекции, доц. д-р Данка Щерева 
313 

27.09.2022 г. 
Говорно-комуникативни техники и практики – 

лекции, доц. д-р Данка Щерева 
313 

Говорно-комуникативни техники и практики – 

практ. упр., доц. д-р Данка Щерева 
313 

28.09.2022 г. 
Говорно-комуникативни техники и практики – практ. 

упр., доц. д-р Данка Щерева 
313 

Говорно-комуникативни техники и практики – 

практ. упр., доц. д-р Данка Щерева 
313 

29.09.2022 г. 
Предучилищна педагогика на деца със СОП – 

лекции, доц. д-р Анна Трошева  
313 

Предучилищна педагогика на деца със СОП – 

лекции, доц. д-р Анна Трошева 
313 

 


