ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ
„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, УЧ. 2017/ 2018 г.
Изпит

Преподавател
І курс, I семестър
проф. д-р К. Караджова

Въвеждане в
специалността
Анатомия, физиология и
онтогенеза на човека
Говорно-комуникативни
техники и практики
Обща, педагогическа и
специална психология
Сравнително специално
образование
Предучилищна педагогика
на деца със СОП
Ранна интервенция при
деца със СОП
Обща педагогика

Редовна сесия
-

проф. д-р Ем. Маринов

-

доц. д-р Д. Щерева

-

проф. д-р Ц. Попзлатева

-

проф. дпн М. Цветкова

-

гл. ас. д-р А. Трошева

-

доц. д-р Н. Балканска

-

доц. д-р К. Герджиков

-

І курс, II семестър
Невропсихология и
проф. д-р Ц. Попзлатева
патопсихология
Възрастова психология на проф. д-р Ц. Попзлатева
типичното и атипичното
развитие
Анат.,физиол. и патол. на
проф. д-р Диана Попова
орг. на слуха и речта с
аудиология
Дизонтогенеза на езика и
доц. д-р Ем. Евгениева
речта
Клиника на умствената
проф. д-р Ст. Белчева, дм
изостаналост
Неврофизиол. и
проф. д-р Ст. Белчева, дм
неврологични заболявания
ИКТ в обучението и
доц. дпн М. Замфиров
работа в дигитална среда
Очни болести
доц. д-р А. Попова
Приобщаващо
образование

Дата и час

проф. дпн М. Цветкова

ІI курс, III семестър
Основи на диагностиката
гл. ас. д-р А. Трошева

Редовна сесия
25.06.2018 г./10:00 ч./
зала 307
25.06.2018 г./13:00 ч./
зала 307

Поправителна сесия

Поправителна сесия

27.08.2018 г./ 12:00ч./
29.06.2018 г./ 10:00
ч./ 217 каб.
217 каб.
18.06.2018 г./10:00 ч./
зала 302
13.06.2018 г./10:00 ч./
зала 302
12.06.2018 г./08:00 ч./
209 каб.
28.06.2018 г./14:00 ч./
зала 400
22.06.2018 г./10:00 ч./
зала 302
Редовна сесия
Поправителна сесия
-

Основи на логопедията

доц. дпсн Н. Василева

-

Педагогика на деца с
умствена изостаналост
Педагогика на деца с
увреден слух
Педагогика на деца със
зрителни затруднения

проф. д-р К. Караджова

-

доц. д-р Н. Балканска

-

проф. дпн М. Цветкова

-

Педагогика на деца с
гл. ас. д-р А. Трошева
невросоматични
заболявания
Педагогика на деца с
проф. д-р К. Караджова
нарушения от аутистичния
спектър
ІI курс, IV семестър
Специфични подходи при проф. д-р К. Караджова
деца с умствена
изостаналост
Специфични подходи при гл. ас. д-р П. Шапковаработа с деца с аутизъм
Танева
Специфични подходи при проф. дпн М. Цветкова
деца със зрителни
затруднения
Специфични подходи при гл. ас. д-р А. Трошева
деца с увреден слух
Специфични подходи при гл. ас. д-р А. Трошева
деца с невросоматични
заболявания
Артерапия при деца със
доц. д-р Д. Щерева
СОП
Кинезитерапия при деца
проф. д-р Ем. Маринов
със СОП
ИД - История на детството гл. ас. д-р М. Терзийска
ИД – Начална училищна
доц. д-р Г. Кирова
педагогика
ІII курс, V семестър, ПЗЗ
Ориентиране и мобилност проф. дпн М. Цветкова
- I част
Педагогика на зрително
проф. д-р Вл. Радулов
затруднените - I част
Брайлово писмо - I част
ас. д-р М. Томова
Методика на обучението
доц. д-р Ем. Евгениева
по български език и
литература в НУВ
Методика на обучението
доц. дпн М. Замфиров
по математика в НУВ
ИД - Алтернативни
доц. д-р Д. Щерева
терапии при деца със СОП
ІII курс, VI семестър, ПЗЗ
Ориентиране и мобилност проф. дпн М. Цветкова
- II част
Ресурсно подпомагане на
х. пр. д-р Ем. Стоилова
зрително затруднени
ученици
Обучение на сляпоглухи
проф. дпн М. Цветкова
деца и ученици
Педагогика на зрително
проф. д-р Вл. Радулов
затруднените II част

-

-

Редовна сесия
11.06.2018 г./12:00 ч./
зала 400

Поправителна сесия

13.06.2018 г./13:00ч./
216 каб.
18.06.2018 г./10:00 ч./
Ресурсен ц-р
12.06.2018 г./10:00 ч./
218 каб.
12.06.2018 г./10:00 ч./
218 каб.
15.06.2018 г./14:00 ч./ 31.08.2018 г./10:00 ч./
311 каб.
311 каб.
22.06.2018 г./13:00 ч./
зала 307
25.06.2018 г./11:00 ч./
зала 301
15.06.2018 г./10:00 ч./
401 каб.
Редовна сесия
Поправителна сесия
-

Редовна сесия
14.06.2018 г./10:00 ч./
Ресурсен ц-р
28.06.2018 г./12:00 ч./
Зала 302

Поправителна сесия

06.06.2018 г./11:00 ч./
Ресурсен ц-р
08.06.2018 г./10:00 ч./
Ресурсен ц-р
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Брайлово писмо – II част

ас. д-р М. Томова

ИД – Нарушения на
гл. ас. д-р А. Трошева
сензорната интеграция
ІII курс, V семестър, СРР
Специфични подходи при гл. ас. д-р А. Трошева
деца с увреден слух в
предучилищна възраст
Слухово-вербална
доц. д-р Н. Балканска
рехабилитация при деца с
различен тип
слухопротезиране
Методика на обучението
доц. д-р Н. Балканска
по словесна реч при деца с
увреден слух
Речева терапия при
гл. ас. д-р А. Трошева
увреден слух
Нарушения на ученето
проф. дпн Цв. Ценова
ИД - Алтернативни
доц. д-р Д. Щерева
терапии при деца със СОП
ІII курс, VI семестър, СРР
Невербален
Силвана Павлова
комуникативен тренинг
Алтернативна
комуникативна терапия
Информационнокомуникационните
технологии в обучението и
рехабилитацията на децата
в увреден слух
Методика на обучението
по математика при деца с
увреден слух
Методика на обучението
по природни и обществени
науки
ИД – Нарушения на
сензорната интеграция

проф. д-р Ц. Попзлатева
доц. дпн М. Замфиров

12.06.2018 г./13:30 ч./
Ресурсен ц-р
12.06.2018 г./10:00 ч./
218 каб.
Редовна сесия
-

Поправителна сесия

-

-

Редовна сесия
13.06.2018 г./09:00ч./
Съюз на глухите в
България
25.06.2018 г./15:00 ч./
зала 307
12.06.2018 г./08:00 ч./
209 каб.

доц. дпн М. Замфиров

12.06.2018 г./08:00 ч./
209 каб.

доц. д-р М. Замфиров

12.06.2018 г./08:00 ч./
209 каб.

гл. ас. д-р А. Трошева

12.06.2018 г./10:00 ч./
218 каб.

Поправителна сесия
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