
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Социална педагогика“ 

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

 

Ръководител катедра:           ДЕКАН: 

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

   

Дата 

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

08.09.2022 г. 
ИД-Професионализация на приемната грижа – 

лекции, гл. ас. д-р Яна Станева 
309 

ИД-Професионализация на приемната грижа – 

лекции, гл. ас. д-р Яна Станева 
309 

09.09.2022 г. 
ИД-Педагогика на интегрирането – лекции,  

ас. д-р Славина Лозанова   
309 

ИД-Педагогика на интегрирането – лекции, 

ас. д-р Славина Лозанова 
309 

10.09.2022 г. 
Обща и училищна психодиагностика – лекции,  

проф. д-р Наталия Александрова 
309 

Обща и училищна психодиагностика – лекции,  

проф. д-р Наталия Александрова 
309 

11.09.2022 г. 
Обща и училищна психодиагностика – лекции,  

проф. д-р Наталия Александрова 
309 

ИД-Професионализация на приемната грижа – 

лекции, доц. д-р Марина Пиронкова 
309 

12.09.2022 г. 
Социално-педагогическа работа с правонарушители- 

лекции, проф. д-р Нели Петрова 
309 

Социално-педагогическа работа с правонарушители- 

лекции, проф. д-р Нели Петрова 
309 

13.09.2022 г. 
Социално-педагогическа работа с правонарушители- 

лекции, проф. д-р Нели Петрова 
309 

Социално-педагогическа работа с правонарушители- 

лекции, проф. д-р Нели Петрова 
309 

14.09.2022 г. 
Социално-педагогическа работа с правонарушители- 

лекции, проф. д-р Нели Петрова 
309 

Социално-педагогическа работа в училище – лекции, 

гл. ас. д-р Александър Ранев 
309 

15.09.2022 г. 
Социално-педагогическа работа в училище – лекции, 

гл. ас. д-р Александър Ранев 
309 

Социално-педагогическа работа в училище – лекции, 

гл. ас. д-р Александър Ранев 
309 

16.09.2022 г. 
Социално-педагогическа работа в училище – лекции, 

гл. ас. д-р Александър Ранев  
309 

Социално-педагогическа работа в училище – лекции, 

гл. ас. д-р Александър Ранев 
309 

17.09.2022 г. 
Социално-педагогическа работа със семейството – 

лекции, проф. д-р Клавдия Сапунджиева 
309 

Социално-педагогическа работа със семейството – 

лекции, проф. д-р Клавдия Сапунджиева 
309 

18.09.2022 г. 
Социално-педагогическа работа със семейството – 

лекции, проф. д-р Клавдия Сапунджиева 
309 

Социално-педагогическа работа със семейството – 

лекции, проф. д-р Клавдия Сапунджиева 
309 

19.09.2022 г. 

ИД-Позитивни подходи и физическа намеса при 

работа с деца – лекции, гл. ас. д-р Александър Ранев, 

гл. ас. д-р Цветослав Николов 

309 
ИД-Позитивни подходи и физическа намеса при 

работа с деца – лекции, гл. ас. д-р Александър Ранев, 

гл. ас. д-р Цветослав Николов 

309 

20.09.2022 г. 

ИД-Позитивни подходи и физическа намеса при 

работа с деца – лекции, гл. ас. д-р Александър Ранев, 

гл. ас. д-р Цветослав Николов 

309 
Социално-педагогическа работа със семейството – 

лекции, проф. д-р Клавдия Сапунджиева  309 



21.09.2022 г. 
Текуща социално-педагогическа практика –  

практ. упр., гл. ас. д-р Александър Ранев 
- 

Текуща социално-педагогическа практика –  

практ. упр., гл. ас. д-р Александър Ранев 
- 

22.09.2022 г. 
Обща и училищна психодиагностика – лекции,  

проф. д-р Наталия Александрова 
309 

ИД-Педагогика на интегрирането – лекции,  

ас. д-р Славина Лозанова   
309 

23.09.2022 г. 
Текуща социално-педагогическа практика – 

практ. упр., гл. ас. д-р Александър Ранев 
- 

Текуща социално-педагогическа практика – 

практ. упр., гл. ас. д-р Александър Ранев 
- 

 


