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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Социална педагогика“ 

магистърска програма „Педагогически съветник в училище“, задочно обучение, 2 семестъра, II семестър 

летен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

Ръководител на катедра:           ДЕКАН: 

   (проф. дпн Н. Попов)                      (проф. дпн М. Замфиров) 

 

Курсов ръководител: 

(проф. дпн Н. Попов) 

 
Обучението се провежда в Мудъл (електронно обучение в СУ) 

 

Дата 9:30 – 13:00 14:00 – 17:30 

20.02.2023 
Педагогическа психология – лекции 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 
 

21.02.2023 
Педагогическа психология – лекции 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

Педагогическа психология – лекции 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

22.02.2023 
Игрова терапия – лекции 

проф. дпн Клавдия Сапунджиева 

Игрова терапия – лекции 

проф. дпн Клавдия Сапунджиева 

23.02.2023 
Игрова терапия – лекции 

проф. дпн Клавдия Сапунджиева 
 

25.02.2023 
Обработка и анализ на данни от емпирични изследвания – лекции 

гл. ас. д-р Иван Душков 

Обработка и анализ на данни от емпирични изследвания – упражнения 

гл. ас. д-р Иван Душков 

26.02.2023 
Обработка и анализ на данни от емпирични изследвания – лекции 

гл. ас. д-р Иван Душков 
 

27.02.2023  
Педагогическа психология – упражнения 

ас. д-р Мартин Ценов 

28.02.2023   
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Дата 9:30 – 13:00 14:00 – 17:30 

01.03,2023 
Физическа намеса при работа с деца – лекции 

гл. ас. д-р Цветослав Николов 

Физическа намеса при работа с деца – практически упражнения 

гл. ас. д-р Цветослав Николов 

02.03,2023 
Физическа намеса при работа с деца – лекции 

гл. ас. д-р Цветослав Николов 

Педагогическа психология – упражнения 

ас. д-р Мартин Ценов 

06.03.2023 
Рисково поведение – лекции 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

Педагогическа психология – упражнения 

ас. д-р Мартин Ценов 

07.03.2023 
Рисково поведение – лекции 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

Рисково поведение – лекции 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

09.03.2023 
Институционални взаимодействия за закрила на детето – лекции 

проф. д-р Цецка Коларова 

Институционални взаимодействия за закрила на детето – лекции 

проф. д-р Цецка Коларова 

10.03.2023 
Институционални взаимодействия за закрила на детето – лекции 

проф. д-р Цецка Коларова 
 

11.03.2023 
Агресия в детско-юношеска възраст – лекции 

гл. ас. д-р Пламен Минчев 

Агресия в детско-юношеска възраст – лекции 

гл. ас. д-р Пламен Минчев 

12.03.2023 
Агресия в детско-юношеска възраст – лекции 

гл. ас. д-р Пламен Минчев 
 

 

 


