
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”                     

 ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

 

Утвърждавам: ………………………………….…………. 

                           (Декан: проф. дпн Милен Замфиров) 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ   

 Курс: 1   Семестър: 3 (зимен) – 2022/2023 учебна година                                                                                                                                                           

ДЕН 8.30-12.45  13.15-17.30 

02.11.2022 

(сряда) 
Нормативна  уредба на приобщаващото образование-Доц. д-р 

Генчо Вълчев 
 

Нормативна  уредба на приобщаващото образование-Доц. д-р 

Генчо Вълчев 

03.11.2022 

(четвъртък) 
Допълнителна подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р 

Емилия Евгениева 

 Допълнителна подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р 

Емилия Евгениева 

04.11.2022 

(петък) 
Допълнителна подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р 

Емилия Евгениева 

 
Допълнителна подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р 

Емилия Евгениева 

05.11.2022 

(събота) 
Логопедична работа и подкрепа в приобщаваща среда-Доц. д-

р Генчо Вълчев 

 Логопедична работа и подкрепа в приобщаваща среда-Доц. д-

р Генчо Вълчев 

06.11.2022 

(неделя) 
Нормативна  уредба на приобщаващото образование-Доц. д-р 

Генчо Вълчев 

 Логопедична работа и подкрепа в приобщаваща среда-Доц. д-

р Генчо Вълчев 

07.11.2022 

(понеделник) 
Закрила на правата на детето в процеса на приобщаване-

Проф. д-р Цецка Коларова 

 Закрила на правата на детето в процеса на приобщаване-

Проф. д-р Цецка Коларова 

08.11.2022 

(вторник) 
ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца със 

зрителни нарушения-Проф. дпн Мира Цветкова 

 ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца със 

зрителни нарушения-Проф. дпн Мира Цветкова 

09.11.2022 

(сряда) 
ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца с 

невросоматични заболявания-Доц. д-р Анна Трошева 
 ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца с 

невросоматични заболявания-Доц. д-р Анна Трошева 

10.11.2022 

(четвъртък) 
ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца с 

интелектуален дефицит-Доц. д-р Пенка Шапкова 

 ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца с 

интелектуален дефицит-Доц. д-р Пенка Шапкова 

11.11.2022 

(петък) 
ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца със слухови 

нарушения-Проф. д-р Неда Блаканска 

 ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца със слухови 

нарушения-Проф. д-р Неда Блаканска 

12.11.2022 

(събота) 
Приобщаване и подкрепа на деца и ученици  в риск-Доц. д- р 

Диана Георгиева 

 Приобщаване и подкрепа на деца и ученици  в риск-Доц. д- р 

Диана Георгиева 

13.11.2022 

(неделя) 
Организация на приобщаваща среда за деца и ученици със 

СОП-Д-р Калоян Дамянов  

 Организация на приобщаваща среда за деца и ученици със 

СОП-Д-р Калоян Дамянов  

14.11.2022 

(понеделник) 
Приобщаване и подкрепа на надарени деца и ученици-Доц. дн 

Любен  Витанов 

 Приобщаване и подкрепа на надарени деца и ученици-Доц. дн 

Любен  Витанов 



15.11.2022 

(вторник) 
Обща подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р Любослава 

Пенева 

 Обща подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р Любослава 

Пенева 

16.11.2022 

(сряда) 
ИД - Приобщаващи  практики и подкрепа на деца с 

нарушения от аутистичния спектър-Проф. дпсн Нели 

Василева 

 ИД - Приобщаващи  практики и подкрепа на деца с 

нарушения от аутистичния спектър-Проф. дпсн Нели 

Василева 

17.11.2022 

(четвъртък) 
Ранно оценяване на риска от възникване на проблеми в 

развитието и обучението-Проф. д-р Любослава Пенева 

 Ранно оценяване на риска от възникване на проблеми в 

развитието и обучението-Проф. д-р Любослава Пенева 

18.11.2022 

(петък) 
Обща подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р Любослава 

Пенева 

 Обща подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р Любослава 

Пенева 

19.11.2022 

(събота) 
ИД - Приобщаващи  практики и подкрепа на деца с 

нарушения от аутистичния спектър-Проф. дпсн Нели 

Василева 

 Ранно оценяване на риска от възникване на проблеми в 

развитието и обучението-Проф. д-р Любослава Пенева 

20.11.2022 

(неделя) 
Организация на приобщаваща среда за деца и ученици със 

СОП-Д-р Калоян Дамянов 

 Обща подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р Любослава 

Пенева 

21.11.2022 

(понеделник) 
ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца с 

интелектуален дефицит-Доц. д-р Пенка Шапкова 

 Приобщаване и подкрепа на надарени деца и ученици-Доц. дн 

Любен  Витанов 

22.11.2022 

(вторник) 
Закрила на правата на детето в процеса на приобщаване-

Проф. д-р Цецка Коларова 

 Приобщаване и подкрепа на деца и ученици  в риск-Доц. д- р 

Диана Георгиева 

23.11.2022 

(сряда) 
ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца със слухови 

нарушения-Проф. д-р Неда Блаканска 

 ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца с 

невросоматични заболявания-Доц. д-р Анна Трошева 

24.11.2022 

(четвъртък) 
ИД - Приобщаващи практики и подкрепа на деца със 

зрителни нарушения-Проф. дпн Мира Цветкова 

 Обща подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р Любослава 

Пенева 

25.11.2022 

(петък) 
Допълнителна подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р 

Емилия Евгениева 

 Допълнителна подкрепа за личностно развитие-Проф. д-р 

Емилия Евгениева 

                                                                                                             

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Научен ръководител: 

                                                                                                                                            (проф.  д-р Любослава Пенева)  
 

                                              Научен ръководител: 

                                                                                                                                   (доц.  дн Любен Витанов) 

    

                                                                                    Ръководител на катедра „Специална педагогика“: 

                                                   (проф. д-р Неда Балканска)  


