
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Социална педагогика“ 

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

Ръководител катедра:           ДЕКАН: 

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

 Дата 8:30 – 12:45 Зала 13:15 – 17:30 Зала 

08.09.2022 г. 

Теория и методика на социално-педагогическото 

консултиране и съветване – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 

310 

Теория и методика на социално-педагогическото 

консултиране и съветване – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 

310 

09.09.2022 г. 

Теория и методика на социално-педагогическото 

консултиране и съветване – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 

310 

Теория и методика на социално-педагогическото 

консултиране и съветване – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 

310 

10.09.2022 г. 

Теория и методика на социално-педагогическото 

консултиране и съветване – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 

310 

Теория и методика на социално-педагогическото 

консултиране и съветване – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 

310 

11.09.2022 г. 
Педагогика на свободното време – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 
310 

Педагогика на свободното време – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 
310 

12.09.2022 г. 
Педагогика на свободното време – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 
310 

ИД-Социониката в социалната сфера – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 
310 

13.09.2022 г. 
ИД-Социониката в социалната сфера – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 
310 

ИД-Социониката в социалната сфера – лекции,  

проф. д-р Нели Бояджиева 
310 

14.09.2022 г. 
Обща психопатология – лекции, д-р Данчо Дилков,  

във ВМА, Клиника по психиатрия 
- 

Обща психопатология – лекции, д-р Данчо Дилков,  

във ВМА, Клиника по психиатрия 
- 

15.09.2022 г. 
Обща психопатология – лекции, д-р Данчо Дилков,  

във ВМА, Клиника по психиатрия 
- - - 

16.09.2022 г. Герагогика – лекции, доц. д-р Коста Герджиков 310 Герагогика – лекции, доц. д-р Коста Герджиков 310 

17.09.2022 г. Герагогика – лекции, доц. д-р Коста Герджиков 310 - - 

18.09.2022 г. 
Социална работа с възрастни и  хора с увреждания – 

лекции, д-р Христина Христова 
310 

Социална работа с възрастни и  хора с увреждания – 

лекции, д-р Христина Христова 
310 

19.09.2022 г. 
Социална работа с възрастни и  хора с увреждания – 

лекции, д-р Христина Христова 
310 

Социална работа с възрастни и  хора с увреждания – 

лекции, д-р Христина Христова 
310 

20.09.2022 г. Хоспитиране 2 – практ. упр., гл. ас. д-р Красимир Костов 310 Хоспитиране 2 – практ. упр., гл. ас. д-р Красимир Костов 310 

21.09.2022 г. Хоспитиране 2 – практ. упр., гл. ас. д-р Красимир Костов 310 
ИД-Управление на образованието в България – лекции, 

проф. дпн Николай Попов 
310 

22.09.2022 г. 
ИД-Управление на образованието в България – лекции, 

проф. дпн Николай Попов 
310 

ИД-Управление на образованието в България – лекции, 

проф. дпн Николай Попов 
310 

23.09.2022 г. 
ИД-Кино и социална работа – лекции,  

доц. д-р  Стефан Стефанов 
310 

ИД-Кино и социална работа – лекции,  

доц. д-р  Стефан Стефанов 
310 

24.09.2022 г. 
ИД-Кино и социална работа – лекции,  

доц. д-р  Стефан Стефанов 
310 

 
 

 


