
 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ  

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК ”, УЧ. 2021/ 2022 г. 

 

 

Изпит Преподавател Дата и час 

І курс, I семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Въвеждане в 

специалността  

доц. д-р Л. 

Спиридонова 

- 01.09.22, ел. поща 

История на 

педагогиката и 

българското 

образование 

доц. д-р Ст. Стефанов - 07.09.22г., Мудъл, ел. 

поща, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

semkov@uni-sofia.bg 

Предучилищна 

педагогика 

Доц. д-р Л. 

Спиридонова 

- 01.09.22, ел. поща 

Педагогиката )Теория 

на възпитанието и 

дидактика) 

гл. ас. д-р Цв. 

Николов 

- 05.09.22, 11.00 Мудъл 

и ел.поща 

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

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

Хоспитиране  доц. д-р Л. 

Спиридонова 

- 01.09.22, ел. поща 

І курс, II семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Педагогика на 

ранното детство  

проф. д-р Л. Пенева  29.08.22г., електронна 

поща lpeneva@uni-

sofia.bg 

Психология  проф. д-р К. Гайдаров 

хон.преп. 

 01.09.22г., в Мудъл, 

след предварителна 

връзка с преподавател 

на мейл: 

kalinkg@mail.bg 

Педагогически 

технологии на 

игровото 

взаимодействие  

Доц. д-р Лора 

Спиридонова 

 01.09.22, ел. поща 

Английски език ас. Хр. Белева  31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

ИД История на 

детството 

Доц. д-р Милка 

Терзийска 

 07.09.22г., Мудъл, ел. 

поща, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

m.terzijska@fppse.uni-

sofia.bg 

ІI курс, III семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Съвременен 

български език 

Д-р Галина 

Бунджулова 

- 29.08.2022, 9.00 

Зала 505 
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Педагогика на 

взаимодействието  

"дете-среда" 

гл. ас. д-р М. 

Стоянова 

- 30.08.22г. в Мудъл 

Теория и технология 

на семейното 

възпитание 

проф. дн Р. Пенев - 29.08.22г., 10:00ч., 

електронна поща: 

rpenev@uni-sofia.bg 

Информационни и 

комуникационни 

технологии в 

обучението и работа в 

ДС 

доц. д-р Ив. Душков - 05.09.2022 

Приобщаващо 

образование 

проф. дпн Милен 

Замфиров 

- 07.09.22г., в Мудъл, 

след предварителна 

връзка с преподавател 

на мейл: 

m.zamfirov@fppse.uni-

sofia.bg 

Английски език ас. 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., 12:00ч., 

Мудъл 

ИД Педагогика на 

музиката в детската 

градина 

Гл. ас. д-р Емилия 

Кабакова 

 07.09.2022г. 

11.00ч. 

ІI курс, IV семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Педагогика на 

овладяване на езика и 

развитие на речта  

Проф. дн Б. Ангелов  05.09.22г.след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

dzandonova@uni-sofia.bg 

Педагогика на 

математиката в 

предучилищна 

възраст   

доц. д-р Г. Георгиева  01.09.22г., 10:00ч. 

Мудъл 

Лингвистични 

особености при 

усвояване на чужд 

език в детска възраст  

проф. д-р Ек. 

Софрониева 

 31.08.22г. (сряда), 

14:00ч., Мудъл 

Английски език 

 

ас. Хр. Белева  31.08.22г. 10:00ч. в 

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

ИД – Конфликтни 

ситуации и групова 

динамика 

Проф. М. Бакрачева  07.09.22, 10.00 Мудъл 

ІII курс, V семестър Редовна сесия Поправителна сесия 
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Педагогика на 

изобразителното 

изкуство в 

предучилищна 

възраст 

проф. д-р Л. 

Малинова 

- 29.08. ,30.08 и 

31.08.22 Мудъл 

,предварителна връзка 

с преподавателя на 

ел.поща 

 

Педагогика на 

конструктивно-

техническите и 

битовите дейности 

Доц. д-р Галина 

Георгиева 

- 01.09.22г., 11:00ч., 

Мудъл 

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

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

ИД Социализация на 

личността в 

информационното 

общество 

Доц. Милка Терзийска - 07.09.22г., Мудъл, ел. 

поща, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

m.terzijska@fppse.uni-

sofia.bg 

ИД Справяне със 

стреса в 

образователна среда 

Проф. д-р Маргарита 

Бакрачева 

 07.09.22, 10.00 Мудъл 

ІII курс, VI семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Педагогика на 

физическата култура в 

предучилищна 

възраст   

проф. д-р Ел. 

Джамбазова 

 30.08.22, 10.00ч. зала 

403 

Основи на началната 

училищна педагогика  

Гл. ас. д-р Ил. 

Симеонова 

 29.08.22г., 10:00ч., 

след предварителна 

връзка с 

преподавател на 

мейл: 

i.simeonova.fnoi@gm

ail.com 

Сравнително 

предучилищно 

образование  

Доц. д-р М. Терзийска  07.09.22г., Мудъл, 

ел. поща, след 

предварителна 

връзка с 

преподавател на 

мейл: 

m.terzijska@fppse.uni

-sofia.bg 

Литература и текст в 

медиите  

доц. д-р Т. 

Казанджиева 

 29.08.22г., в Мудъл 

след предварителна 

връзка с 

преподавател на 

мейл: 

e.evgenieva@fppse.un

i-sofia.bg 
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Изследователски 

технологии в 

предучилищното 

образование  

проф. дн Р. Енгелс  02.09.22, 10.30 онлайн 

или присъствено след 

предварителна 

уговорка с 

преподавателя 

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

Мудъл, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

hnbeleva@uni-sofia.bg 

ИД - Феноменът 

"агресия" в детството 

проф. дн Р. Пенев  29.08.22г., 10:00ч., 

електронна поща: 

rpenev@uni-sofia.bg 

ФД Игра и 

интеркултурна 

компетентност 

Доц. д-р Лора 

Спиридонова 

 01.09.22, ел. поща 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/RAZPISI%20let%20sem.%202016-2017_Evgeni/_______________1120.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/RAZPISI%20let%20sem.%202016-2017_Evgeni/_______________1120.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/RAZPISI%20let%20sem.%202016-2017_Evgeni/_______________1120.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/RAZPISI%20let%20sem.%202016-2017_Evgeni/_______________1120.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/RAZPISI%20let%20sem.%202016-2017_Evgeni/_______________5043.htm
mailto:hnbeleva@uni-sofia.bg
file:///C:/Users/user/Desktop/RAZPISI%20let%20sem.%202016-2017_Evgeni/__________6037.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/RAZPISI%20let%20sem.%202016-2017_Evgeni/__________6037.htm

