
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Логопедия”, 

магистърска програма „КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО”  

I курс, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

Ръководител катедра „Логопедия“: проф. д.пс.н Н. Василева       ДЕКАН: проф. д.п.н М. Замфиров 

/……………………../         /……………………../ 

Курсов ръководител: доц. д-р Д. Игнатова /……………../ 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 

За

ла 
13:15 – 17:30 

За

ла 

14.11.2022 г. 

(понеделник) 

Практикум по клинична лингвистика – упр. доц. д-р Диана 

Игнатова  
Практикум по клинична лингвистика – упр. доц. д-р Диана 

Игнатова  

15.11.2022 г. 

(вторник) 

Практикум по клинична лингвистика – упр. доц. д-р Диана 

Игнатова  
Практикум по клинична лингвистика – упр. доц. д-р Диана 

Игнатова  

16.11.2022 г. 

(сряда) 

Практикум по клинична лингвистика – упр. доц. д-р Диана 

Игнатова  
Практикум по клинична лингвистика – упр. доц. д-р Диана 

Игнатова  

23.11.(сряда) Детска невропсихология – л. проф. дпсн Нели Василева  Детска невропсихология – л. проф. дпсн Нели Василева  

24.11. 

(четвъртък) 

Невроморфология и неврофизиология –л. проф. д-р Стиляна 

Белчева 
 

Невроморфология и неврофизиология –л. проф. д-р Стиляна 

Белчева 
 



26.11. 

(събота) 

Невроморфология и неврофизиология –л. проф. д-р Стиляна 

Белчева  
Невроморфология и неврофизиология –л. проф. д-р Стиляна 

Белчева  

27.11. 

(неделя) 

Невроморфология и неврофизиология –л. проф. д-р Стиляна 

Белчева  
Невроморфология и неврофизиология –л. проф. д-р Стиляна 

Белчева  

28.11. 

(понеделник) 

Невроморфология и неврофизиология –упр. проф. д-р 

Стиляна Белчева  
Невроморфология и неврофизиология –упр. проф. д-р Стиляна 

Белчева  

29.11. 

(вторник) 

Невроморфология и неврофизиология –упр. проф. д-р 

Стиляна Белчева  
 

 

30.11.(сряда) Детска невропсихология – л. проф. дпсн Нели Василева  Детска невропсихология – л. проф. дпсн Нели Василева  

01.12.(четв) Детска невропсихология – л. проф. дпсн Нели Василева  Детска невропсихология – л. проф. дпсн Нели Василева  

02.12.22 г. 

(петък) 

Педагогика и психология на ранното детство – л. проф. д-р 

Любослава Пенева  
Педагогика и психология на ранното детство – л. проф. д-р 

Любослава Пенева  

03.12.(съб) Детска невропсихология – упр. проф. дпсн Нели Василева  Детска невропсихология – упр. проф. дпсн Нели Василева  

04.12. (нед) Детска невропсихология – упр. проф. дпсн Нели Василева    

7.12.2022 г. 

(сряда) 

Управление на логопедичните институции – л., проф. дпн 

Цветанка Ценова  
Управление на логопедичните институции – л., проф. дпн 

Цветанка Ценова  

09.12.22 г. 

(петък) 

Педагогика и психология на ранното детство – л. проф. д-р 

Любослава Пенева  
Педагогика и психология на ранното детство – л. проф. д-р 

Любослава Пенева  

10.12.22 г. 

(събота) 

Педагогика и психология на ранното детство – л. проф. д-р 

Любослава Пенева  
Педагогика и психология на ранното детство – л. проф. д-р 

Любослава Пенева  



11.12.22 г. 

(неделя) 

 

Педагогика и психология на ранното детство – упр. проф. д-

р Любослава Пенева 

 

 

Педагогика и психология на ранното детство – упр. проф.д-р 

Любослава Пенева 

 

14.12.22 г. 

(сряда) 

Специфика на работата при кохлеарна имплантация- л. 

проф. д-р Неда Балканска  
Специфика на работата при кохлеарна имплантация- л. проф. д-

р Неда Балканска  

15.12.22 г. 

(четвъртък) 

Педагогика и психология на ранното детство – упр. проф. д-

р Любослава Пенева  
 

 

16.12.22 г. 

(петък) 

Специфика на работата при кохлеарна имплантация- л. 

проф. д-р Неда Балканска  
Специфика на работата при кохлеарна имплантация- упр. проф. 

д-р Неда Балканска  

17.12.22 г. 

(събота) 

Специфика на работата при кохлеарна имплантация- упр. 

проф. д-р Неда Балканска  
Специфика на работата при кохлеарна имплантация - упр. 

проф. д-р Неда Балканска   

21.12.2022 г. 

(сряда) 

Управление на логопедичните институции – л., проф. дпн 

Цветанка Ценова  
Управление на логопедичните институции – упр., проф. дпн 

Цветанка Ценова  

22.12.2022 г. 

(четвъртък) 

Управление на логопедичните институции – упр., проф. дпн 

Цветанка Ценова  
Управление на логопедичните институции – упр., проф. дпн 

Цветанка Ценова  

05.01.(чет) Диагностика на развитието – л. проф. д-р Цанка Попзлатева  Диагностика на развитието – л. проф. д-р Цанка Попзлатева  

06.01.(пет) Диагностика на развитието – л. проф. д-р Цанка Попзлатева  Диагностика на развитието – л. проф. д-р Цанка Попзлатева  

07.01.(съб) Диагностика на развитието – л. проф. д-р Цанка Попзлатева  Диагностика на развитието – л. проф. д-р Цанка Попзлатева  

08.01.(нед) 
Диагностика на развитието – упр. проф. д-р Цанка 

Попзлатева 
 

Диагностика на развитието – упр. проф. д-р Цанка Попзлатева 
 



09.01. (пон) 
Диагностика на развитието – упр. проф. д-р Цанка 

Попзлатева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


