
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 

СПЕЦИАЛНОСТ„МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА 

КОМУНИКАЦИЯ”, УЧ. 2021/ 2022 г. 

 

Изпит Преподавател Дата и час 

І курс, I семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Въвеждане в специалността проф. дн Д. Данов - 02.09.2022 от 10.00ч. в 
присъствен формат,       
з. 241, Ректорат. 

Основи на педагогиката гл. ас. д-р Цв. Николов - 05.09.22, 11.00 Мудъл 

и ел.поща 

Философия Гл. ас. Ст. Петров - 01.09. Изпитът ще е 

писмен. До 

посочената дата 

колегите да изпратят 

есе на тема "Човек е 

осъден да бъде 

свободен".  

 

Теория на масовата 

комуникация 

гл. ас. д-р Стефан 

Марков 

- 05.09.22, Мудъл, 

предварителна връзка 

с преподавателя 

Социология Гл. ас. В. Димитрова - 02.09.22, 14.00 ч. 

онлайн ел.поща 

veronica.s.dimitrova@gm

ail.com 

Tel 0884423898 

Медиазнание проф. дн Д. Данов - 02.09.2022 от 10.00ч. в 
присъствен формат, з. 
241, Ректорат. 

Български език и 

стилистика 

доц. д-р Антония 

Замбова 

- 2.09.2022 г. от 11ч. в 140 
кабинет в Ректората 

Изкуството като 

комуникация 

проф. дн Б. Ангелов - 07.09.22, 10.00 Мудъл 

Английски език Гл. ас. д-р  Хр. Белева - 31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

І курс, II семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

История на педагогиката и 

българското образование  

доц. д-р М. Пиронкова  01.09.22г., 10:00ч., зала 

301 

Социална психология  

 

Гл. ас. д-р Пламен 

Минчев 

 05.09.22г. от 12:00ч. 

през линк в Мудъл 

Образователни технологии 

в предучилищна възраст 

проф. д-р В. Гюрова  30.08.22, Мудъл 
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Културна и социална 

антропология  

гл. ас. д-р Велислава 

Юриева Петрова 

 29.08.22г., 10:00ч. зала 2 

Журналистически жанрове 

и формати  

Гл. ас. д-р Стефан 

Марков 

 05.09.22, Мудъл 

предварителна връзка 

с преподавателя 

Английски език  Гл. ас. д-р Хр. Белева  31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

ИД – Чуждоезиково 

обучение в социо-

културната среда  

проф. д-р Ек. 

Софрониева 

 31.08.22г. (сряда), 

12:00ч., Мудъл 

ІІ курс, IІІ семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Теория и история на 

връзките с обществеността 

проф. дн Д. Данов - 02.09.2022 от 10.00ч. в 
присъствен формат,        
з. 241, Ректорат. 

Литература за деца Доц. Т. Казанджиева - 29.08.22г., в Мудъл след 
предварителна връзка с 
преподавател на мейл: 
e.evgenieva@fppse.uni-
sofia.bg 

Модели и механизми на 

взаимодействието „дете-

масова комуникация“ 

проф. дн Б. Ангелов - 07.09.22, 10.00 Мудъл 

Графичен дизайн  проф. Б. Филчев - 02.09.2022 г. от 10 ч. 

Английски език Гл. ас. д-р Хр. Белева - 31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

ИД Емпатия и комуникация 

в езиковото обучение 

проф. д-р Ек. 

Софрониева 

- 31.08.22г. (сряда), 

12:00ч., Мудъл 

ИД Иновационни 

чуждоезикови практики 

Гл. ас. д-р Христина 

Белева 

- 31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка 

с преподавател на 

мейл: hnbeleva@uni-

sofia.bg 

ІІ курс, IV семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Модели и механизми „дете-

изкуство“  

Проф. д-р Л. Малинова  29.08. ,30.08 и 31.08.22 

Мудъл ,предварителна 

връзка с преподавателя 

на ел.поща 

 

Психолого-педагогически 

основи на 

информационната култура 

гл. ас. д-р Ст. Марков  05.09.22, Мудъл 

предварителна връзка 

с преподавателя 
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Социално творчество и 

дискурсен анализ 

гл. ас. д-р Хр. Белева  31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

Текст и интерпретация в 

масмедиите и в изкуството 

доц. Милена Блажиева  29 август - онлайн от 
11.00 часа 

Текуща учебна практика в 

масмедия и културна 

институция 

Ас. Катя Стоянова 

Бистра Дончева 

 05.09.22, Мудъл, 

предварителна връзка 

с преподавателя 

Английски език  Гл. ас. д-р Хр. Белева  31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

ИД Интегриране на деца с 

проблеми 

Доц. д-р Пенка 

Шапкова 

 29.08.22, Мудъл 

ФД Икономическа 

грамотност за педагози 

проф. д-р Даниела 

Бобева 

 05.09.22, 10.00 ч. 

предварителна връзка 

с преподавателя 

II курс, V семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Теория и технология на 

семейното възпитание 

проф. дн Р. Пенев - 29.08.22г., 13:00ч., ел. 

поща rpenev@uni-

sofia.bg 

Интеркултурна 

комуникация 

Доц. д-р Лора 

Спиридонова 

- 01.09.22, ел. поща 

Възпитание и изкуство - 

методически аспекти 

проф. д-р Н. Бояджиева - 07.09.22 ел. поща 

Дигитални медии   проф. дн Д. Данов - 02.09.2022 от 10.00ч. в 
присъствен формат, з. 
241, Ректорат. 

ИКТО и работа в дигитална 

среда 

проф. дн Д. Данов - 02.09.2022 от 10.00ч. в 
присъствен формат,       
з. 241, Ректорат. 

Педагогическа психология Гл. ас. д-р Пламен 

Минчев 

- 05.09.22г., след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

ptminchev@uni-sofia.bg 

Английски език  Гл. ас. д-р Хр. Белева - 31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

ИД Възпитателни и 

образователни стратегии и 

стандарти в ранна възраст 

Проф. д-р Л. Пенева - 29.08.22г., 10:00ч., 

електронна поща: 

lpeneva@uni-sofia.bg 

IIІ курс, VI семестър Редовна сесия Поправителна сесия 
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Медийна педагогика  проф. дн Д. Данов  02.09.2022 от 10.00ч. в 
присъствен формат,       
з. 241, Ректорат. 

Приобщаващо образование Гл. ас. д-р Мария 

Валявичарска 

 07.09.22, 12.00ч. зала 

305 

Образователни технологии 

в начална училищна 

възраст  

доц. д-р А. Георгиева  До 02.09.22г. 

разработките да се качат 

в Мудъл 

Мениджмънт на медийната 

и художествена 

комуникация  

Проф. дн Б. Ангелов  07.09.22, 10.00 Мудъл 

Сценични изкуства и 

комуникация  

проф. дпн Кл. 

Сапунджиева 

 02.09.22, ел. поща 

Лингвистични особености 

при усвояване на чужд език 

в детска възраст  

проф. д-р Ек. 

Софрониева 

 31.08.22г. (сряда), 

10:00ч., Мудъл 

Английски език  Гл. ас. д-р Хр. Белеава  31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

Текуща учебна практика в 

детска градина, в училище 

и в културна институция 

гл. ас. д-р Г. Михайлова 

гл. ас. д-р В. Халачева 

 02.09.22г., 08:30ч. след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

vdhalachev@uni-sofia.bg 
mihajlovan@uni-sofia.bg 

ИД - Кино и комуникация доц. д-р Ст. Стефанов  07.09.22г., Мудъл, ел. 

поща, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

semkov@uni-sofia.bg 
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