
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Социална педагогика“ 

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

 

 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

               /проф. дпн Николай Попов/                     /проф. дпн Милен Замфиров/ 
         

          

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45  13:15 – 17:30  

26.01.2023 

/четвъртък/ 

Професионално ориентиране и кариерно развитие – 

лекции, проф. д-р Сн.. Илиева 
500 

Професионално ориентиране и кариерно развитие – 

лекции, проф. д-р Сн.. Илиева 
500 

27.01.2023 

/петък/ 

Професионално ориентиране и кариерно развитие – 

лекции, проф. д-р Сн.. Илиева 
500 

Религиозно възпитание и църковно социално дело – 

лекции, доц. д-р Ж. Дичев 
500 

28.01.2023 

/събота/ 

Религиозно възпитание и църковно социално дело – 

лекции, доц. д-р Ж. Дичев 
500 

Религиозно възпитание и църковно социално дело – 

лекции, доц. д-р Ж. Дичев 
500 

29.01.2023 

/неделя/ 

Социално-педагогически практикум  -практ. упр.,  

гл. ас. д-р Яна Станева 
500 

Социално-педагогически практикум  -практ. упр.,  

гл. ас. д-р Яна Станева 
500 

30.01.2023 

/понеделник/ 

Теория и практика на социално-психологическия тренинг 

– лекции, доц. д-р Н. Димитров 
500 

Кризисна психологическа интервенция  - лекции,  

Гл. ас. д-р Пл. Минчев 
500 

31.01.2023 г. 

/вторник/ 

Теория и практика на социално-психологическия тренинг 

– практ. упр., доц. д-р Н. Димитров 
500 

Теория и практика на социално-психологическия тренинг 

– практ. упр., доц. д-р Н. Димитров 
500 

01.02.2023 г. 

/сряда/ 

Теория и практика на социално-психологическия тренинг 

– практ. упр., доц. д-р Н. Димитров 
500 

Теория и практика на социално-психологическия тренинг 

– практ. упр., доц. д-р Н. Димитров 
500 

02.02.2023 г. 

/четвъртък/ 

Социално-педагогически практикум  -практ. упр.,  

гл. ас. д-р Яна Станева 
500 

Социално-педагогически практикум  -практ. упр.,  

гл. ас. д-р Яна Станева 
500 

03.02.2023 г. 

/петък/ 

Кризисна психологическа интервенция  - практ. упр., 

  ас. д-р М. Ценов 
500 

Кризисна психологическа интервенция  - практ. упр., 

  ас. д-р М. Ценов 
500 

04.02.2023 г. 

/събота/ 

ИД Психология на здравето – лекции, 

проф. д-р Соня Карабельова 
500 

ИД Психология на здравето – лекции, 

проф. д-р Соня Карабельова 
500 

05.02.2023 г. 

/неделя/ 

ИД Психология на здравето – лекции, 

проф. д-р Соня Карабельова 
500 

ИД – Арттерапевтични подходи в социалната работа  - 

лекции, проф. д-р Н. Бояджиева 
500 

06.02.2023 г.  

/понеделник/ 

ИД – Арттерапевтични подходи в социалната работа  - 

лекции, проф. д-р Н. Бояджиева 

 

500 
ИД – Арттерапевтични подходи в социалната работа  - 

лекции, проф. д-р Н. Бояджиева 
500 



07.02.2023 г. 

/вторник/ 

Кризисна психологическа интервенция  - практ. упр., 

  ас. д-р М. Ценов 
500 

Кризисна психологическа интервенция  - практ. упр., 

  ас. д-р М. Ценов 
500 

08.02.2023 г. 

/сряда/ 

ИД Мениджмънт на класа, лекции, гл. ас. д-р Александър 

Ранев 
500 

ИД Мениджмънт на класа, лекции, гл. ас. д-р Александър 

Ранев 
500 

09.02.2023 г. 

/четвъртък/ 

ИД  Социална работа с етнически групи – лекции, 

Доц. д-р Мая Чолакова 
500 

ИД  Социална работа с етнически групи – лекции, 

Доц. д-р Мая Чолакова 
500 

10.02.2023 

/петък/ 

ИД  Социална работа с етнически групи – лекции, 

Доц. д-р Мая Чолакова 
500 

ИД Мениджмънт на класа, лекции, гл. ас. д-р Александър 

Ранев 
500 

 


