ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”, УЧ. 2017/ 2018 г.
Изпит

Преподавател

І курс, I семестър
Въвеждане в
доц. д-р А.
специалността
Георгиева
Българска литература за
доц. д-р Т.
деца
Казанджиева
Педагогика (Теория на
доц. д-р Вл.
възпитанието)
Господинов
Предучилищна
проф. д-р Р. Пенев
педагогика
Сравнително образование проф. дпн Н. Попов

Дата и час
Редовна сесия
-

Театрално изкуство и
техника на говора
ИКТ в обучението и
работа в дигитална среда
Английски език

доц. д-р Д. Щерева

-

гл. ас. д-р И. Душков

-

гл. ас. д-р Ил.
Симеонова

-

ИД - Интернет и
компетентн. за работа по
проекти
ИД – Дигитални
технологии за обучение
по чужд език

проф. д-р Ил.
Мирчева

-

гл. ас. д-р Ил.
Симеонова

-

І курс, II семестър
проф. дфн Р.
Пожарлиев
Съвременен български
проф. д-р П. Осенова
език
История на педагогиката доц. д-р Ст.
и българското
Стефанов
образование
Функционална
проф. д-р Ст.
морфология на детето
Белчева, дм
(хигиена и здравно
възпитание)
Обща психология
проф. Б. Минчев
Философия

Лингв. особености при
усвояване на чужд ез. в
детска възраст

ас. д-р Ил.
Симеонова

Чуждестранна литература проф. дфн Т. Дяков
за деца и юноши
Английски език
ст. преп. В. Петрова

Поправителна сесия
03.09.2018 г./10:00 ч./
409 каб.

Редовна сесия
20.06.2018 г./10:00 ч.

28.08.2018 г./10:00 ч./
406 каб.
07.09.2018 г./10:00 ч./
406 каб.

28.08.2018 г./10:00 ч./
406 каб.
07.09.2018 г./10:00 ч./
406 каб.
Поправителна сесия
07.09.2018 г./10:00 ч.

14.06.2018 г./10:00ч./
зала 301
22.06.2018 г./10:00ч.
и 02.07.2018 г./
10:00ч./ зала 414
05.06.2018 г./14:00ч./
зала 403
21.06.2018 г./10:00ч./
зала 302
-

14.06.2018 г./12:00ч./
220 каб.
25 и 26.06.2018
г./10:00ч./ 406 каб.

28.08.2018 г./10:00 ч./
406 каб.
07.09.2018 г./10:00 ч./
406 каб.
03.09.2018 г./11:00ч./
406 каб.

ИД – Философска
антропология
ИД – Дигитални
технологии за обучение
по чужд език

проф. дфн В. Динев
гл. ас. д-р Ил.
Симеонова

ІI курс, III семестър
Основи на началната
училищна педагогика
Математика

22.06.2018 г./09:00ч./
зала 2
-

Редовна сесия

доц. д-р Т. Борисова

-

проф. д-р Здр.
Лалчев
проф. Б. Минчев

-

доц. д-р К.
Герджиков
ст. преп. В. Петрова

-

ИД - Творческа работа
доц. д-р Г. Кирова
над текстови задачи по
математика в I-IV кл.
ИД - Интернет и
проф. д-р Ил.
компетентн. за работа по Мирчева
проекти
IІ курс, IV семестър
Дидактика II част
доц. д-р К.
Герджиков
Дидактика на
проф. д-р Ил.
родинознанието и
Мирчева
природознанието
/социална и природна
среда/ I част
Методика на
доц. д-р Л. Витанов
педагогическата работа в
часа на класа
Педагогическа
проф. дпсн Й.
психология
Янкулова
Специална педагогика
проф. дпн М.
Цветкова
Фолклористика
проф. дфн Т. Дяков

-

Възрастова психология
Дидактика I част
Английски език

Английски език

ст. преп. В. Петрова

ИД - Кино и възпитание

доц. д-р Ст.
Стефанов
ИД - Уеб дизайн за
гл. ас. д-р Ив.
педагогически цели
Душков
ІII курс, V семестър
Дидактика на българския
език и литература I част

доц. д-р Т. Борисова

28.08.2018 г./10:00 ч./
406 каб.
07.09.2018 г./10:00 ч./
406 каб.
Поправителна сесия
03.09.2018 г./11:30 ч./
409 каб.

-

-

03.09.2018 г./11:00ч./
406 каб.
03.09.2018 г./09:30 ч./

Редовна сесия
12.06.2018 г./10:00ч./
зала 400
18.06.2018 г./10:00ч.

Поправителна сесия

04.09.2018 г./10:00 ч./

15.06.2018 г./09:30ч./
зала 301
18.05.2018 г./15:00ч./
зала 230
06.06.2018 г./09:00ч./
зала 403
13.06.2018 г./10:00ч./
220 каб.
25 и 26.06.2018
г./10:00ч./ 406 каб.
22.06.2018 г./13:00ч./
Зала 414
11.06.2018 г./10:00ч./
404 каб.
Редовна сесия

04.09.2018 г./10:00 ч./
зала 230

-

03.09.2018 г./11:30 ч./
409 каб.

03.09.2018 г./11:00ч./
406 каб.

Поправителна сесия
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Дидактика на четене и
писане

доц. д-р А.

-

03.09.2018 г./10:30 ч./
409 каб.

Дидактика на
родинознанието и
природознанието
(социална и природна
среда) IIчаст
Дидактика на
математиката I част
Практически упражнения
по дидактика на
математиката I част
Практически упражнения
по дидактика на
българския език и
литература I част
Английски език

проф. д-р Ил.
Мирчева

-

04.09.2018 г./10:00 ч./

доц. д-р Г. Кирова

-

03.09.2018 г./09:30 ч./

ас. Г. Христова

-

03.09.2018 г./13:00 ч./
404 каб.

ас. Далия Ал-Халил

-

03.09.2018 г./13:00 ч./
409 каб.

ст. преп. В. Петрова

-

03.09.2018 г./11:00ч./
406 каб.

Немски език

х. пр. Евгения
Акиншина
проф. д-р Ил.
Мирчева

-

Георгиева

ИД -Интернет и
компетентн. за работа по
проекти
ІII курс, VI семестър
Дидактика на българския доц. д-р Т. Борисова
език и литература 2 част
Дидактика на
доц. д-р Г. Кирова
математиката 2 част
Практически упражнения ас. Г. Христова
по дидактика на
математиката II част
Практически упражнения ас. Далия Ал-Халил
по дидактика на
българския език и
литература II част
Основи на физкултурата
проф. д-р Ел.
с дидактика
Джамбазова
Методика на обучението гл. ас. д-р Ил.
по чужд език в началните Симеонова
класове
Английски език

ст. пр. В. Петрова

Немски език

х.преп. Евгения
Акиншина
гл. ас. д-р Л.
Алексиева

ИД - Мултимедията в
обучението по
математика
ИД - Специфика на
обучението по бълг. език
като втори език

доц. д-р А.
Георгиева

-

04.09.2018 г./10:00 ч./

Редовна сесия
22.06.2018 г./13:00ч./
зала 400
15.06.2018 г./13:30ч./
зала 403
12.06.2018 г./10:00ч./
404 каб.

Поправителна сесия
03.09.2018 г./11:30 ч./
409 каб.
03.09.2018 г./09:30 ч./

14.06.2018 г./09:00ч./
409 каб.
зала 414

03.09.2018 г./13:00 ч./
409 каб.

-

04.09.2018 г./10:00 ч./
406-А каб.
28.08.2018 г./10:00 ч./
406 каб.
07.09.2018 г./10:00 ч./
406 каб.
03.09.2018 г./11:00ч./
406 каб.

-

25 и 26.06.2018
г./10:00ч./ 406 каб.
ТО

03.09.2018 г./13:00 ч./
404 каб.

18.06.2018 г./11:00ч./
404 каб.

04.09.2018 г./11:00 ч./
404 каб.

ТО

03.09.2018 г./10:30 ч./
409 каб.
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