
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”                     

 ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

Утвърждавам: ………………………………….…………. 

                           (Декан: проф. дпн Милен Замфиров) 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ   

 Курс: 1 Семестър: 2 (летен) – 2022/2023 учебна година                                                                                                                                                           

ДЕН 8.30-12.45  13.15-17.30 

13.02.2023 

(понеделник) 
Управление на бюджета и социално-професионалното 

развитие – доц. д-р Галина Георгиева 

 Управление на бюджета и социално-професионалното 

развитие – доц. д-р Галина Георгиева 

14.02.2023 

(вторник) 
Управление на бюджета и социално-професионалното 

развитие – доц. д-р Галина Георгиева 

 Изследователски аспекти на предучилищното образование - 

проф. дн Розалина Енгелс (лекции) 

15.02.2023 

(сряда) 
Изследователски аспекти на предучилищното образование - 

проф. дн Розалина Енгелс (лекции) 

 
Изследователски аспекти на предучилищното образование - 

проф. дн Розалина Енгелс (лекции) 

16.02.2023 

(четвъртък) 
Изследователски аспекти на предучилищното образование - 

проф. дн Розалина Енгелс (упражнения) 

 Изследователски аспекти на предучилищното образование - 

проф. дн Розалина Енгелс (упражнения) 

17.02.2023 

(петък) 
Образователни технологии и модел на социално-

педагогическа  система – доц  д-р Магдалена Стоянова 

 Образователни технологии и модел на социално-

педагогическа  система – доц  д-р Магдалена Стоянова 

18.02.2023 

(събота) 
Образователни технологии и модел на социално-

педагогическа  система – доц  д-р Магдалена Стоянова 

  

20.02.2023 

(понеделник) 
ИД – Социално-психологически тренинг за подбор на 

педагогически кадри - доц. д-р Лора Спиридонова  

 ИД – Социално-психологически тренинг за подбор на 

педагогически кадри - доц. д-р Лора Спиридонова 

21.02.2023 

(вторник) 
ИД – Социално-психологически тренинг за подбор на 

педагогически кадри - доц. д-р Лора Спиридонова 

 ИД – Правата на децата - доц. д-р Лора Спиридонова 

22.02.2023 

(сряда) 
Практикум по управленски технологии - гл. ас. д-р Гергана 

Михайлова 

 Практикум по управленски технологии - гл. ас. д-р Гергана 

Михайлова 

23.02.2023 

(четвъртък) 
ИД – Правата на децата - доц. д-р Лора Спиридонова  ИД – Правата на децата - доц. д-р Лора Спиридонова 

24.02.2023 

(петък) 
Практикум по управленски технологии - гл. ас. д-р Гергана 

Михайлова 

  

25.02.2023 

(събота) 
Изследователски аспекти на предучилищното образование - 

проф. дн Розалина Енгелс (упражнения) 

  

                                                                                                            

  Ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“:                                                           Научен ръководител:                                                                                                                                                                                

    

                                                                                               (проф. дн Радослав Пенев)                                                   (проф.  д-р Любослава Пенева)                                         


