
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика“, 

1 курс, задочно обучение, летен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 
   /проф. д-р Неда Балканска/                                                                                                                /проф. дпн Милен Замфиров/  

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45  13:15 – 17:30  

25.01.2023 

/сряда/ 
Психиатрия, лекции, доц. д-р Данчо Дилков 403 Психиатрия, лекции, доц. д-р Данчо Дилков 403 

26.01.2023 

/четвъртък/ 
Психиатрия, лекции, доц. д-р Данчо Дилков 403 

ФД Начална училищна педагогика – лекции, 

гл. ас. д-р Илияна Симеонова 
403 

27.01.2023 

/петък/ 
ИД Гражданско образование , лекции, проф. Ц. Коларова 403 

ИД Гражданско образование , лекции, проф. Ц. 

Коларова 
403 

28.01.2023 

/събота/ 
ИД Гражданско образование , лекции, проф. Ц. Коларова 403 

Специална психология, сем. упр. докт. Даниела 

Лазарова 
403 

29.01.2023 

/неделя/ 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции,  

проф. дпн М. Замфиров 

403 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции,  

проф. дпн М. Замфиров 

403 

30.01.2023 

/понеделник/ 

Приобщаващо образование – лекции, 

 проф. д-р  М. Цветкова 
403 

Приобщаващо образование – лекции, 

 проф. д-р  М. Цветкова 
403 

31.01.2023 г. 

/вторник/ 

Приобщаващо образование – лекции, 

 проф. д-р  М. Цветкова 
403 

Приобщаващо образование – лекции, 

 проф. д-р  М. Цветкова 
403 

01.02.2023 г. 

/сряда/ 

Практически аспекти на Монтесори терапията при деца 

със СОП, лекции, проф. д-р Неда Балканска 
403 

Практически аспекти на Монтесори терапията при деца 

със СОП, лекции, проф. д-р Неда Балканска 
403 

02.02.2023 г. 

/четвъртък/ 
  

Анатомия, физиология и патология на органите на 

слуха и речта с аудиология – лекции, проф. д-р Д. 

Попова- тел. 0888672177 

От 

14.30 

в 

ИСУЛ 

03.02.2023 г. 

/петък/ 

Практически аспекти на Монтесори терапията при деца 

със СОП, лекции, проф. д-р Неда Балканска 
403 

Практически аспекти на Монтесори терапията при деца 

със СОП, лекции, проф. д-р Неда Балканска 
403 

04.02.2023 г. 

/събота/ 
Очни болести , лекции – ас. д-р Славена Стойкова 403 Очни болести , лекции – ас. д-р Славена Стойкова 403 

05.02.2023 г. 

/неделя/ 
Очни болести , лекции – ас. д-р Славена Стойкова 403 

Практически аспекти на Монтесори терапията при деца 

със СОП, практ. упр. д-р Галя Георгиева 
403 



06.02.2023 г.  

/понеделник/ 

Дизонтогенеза на езика и речта – лекции,  

проф. д-р Ем. Евгениева 
403 

Дизонтогенеза на езика и речта – сем. упр.,  

Гл. ас. д-р Мария Валявичарска 
403 

07.02.2023 г. 

/вторник/ 

Дизонтогенеза на езика и речта – лекции,  

проф. д-р Ем. Евгениева 
403 

Дизонтогенеза на езика и речта – практ. упр.,  

Гл. ас. д-р Мария Валявичарска 
403 

08.02.2023 г. 

/сряда/ 

Дизонтогенеза на езика и речта – лекции,  

проф. д-р Ем. Евгениева 
403 

Приобщаващо образование – сем. упр.,  

Гл. ас. д-р Маргарита Томова 
403 

09.02.2023 г. 

/четвъртък/ 

Дизонтогенеза на езика и речта – лекции,  

проф. д-р Ем. Евгениева 
403 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – лекции,  

проф. дпн М. Замфиров 
403 

10.02.2023 г. 

/петък/ 

Специална психология – лекции,  

проф. д-р Ц. Попзлатева 
403 

Специална психология – лекции,  

проф. д-р Ц. Попзлатева 
403 

11.02.2023 г. 

/събота/ 

Специална психология – лекции,  

проф. д-р Ц. Попзлатева 
403 

Специална психология – лекции,  

проф. д-р Ц. Попзлатева 
403 

12.02.2023 г. 

/неделя/ 

Анатомия, физиология и патология на органите на слуха и 

речта с аудиология – лекции, проф. д-р Д. Попова 

От 

9.00 ч. 

в 

ИСУЛ 

Анатомия, физиология и патология на органите на 

слуха и речта с аудиология – лекции, проф. д-р Д. 

Попова 

ИСУЛ 

 


