ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ
„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“,
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2017/2018 Г.
Изпит

Преподавател
І курс, ІI семестър

Приобщаващо
образование

проф. д-р М. Баева

Математика

проф. д-р З. Лалчев

Информационни
гл.ас. д-р И. Душков
технологии в
обучението и работа
в дигитална среда
Театрално изкуство и доц. д-р Д. Щерева
техника на говора
Приложни техники за хон. преп. Д. Андонова
творчество в детската
градина – подготовка
за четене и писане
Психология
гл. ас. д-р В. Баничанска
/педагогическа/
Методика на
доц. д-р Л. Витанов
педагогическата
работа в часа на
класа
Педагогика
доц. д-р К. Герджиков
/дидактика/
Сравнително
проф. дпн Н. Попов
образование
ИД-Администрация и проф. д-р В. Гюрова
политика в
предучилищното
образование
ІI курс, ІV семестър
Педагогика на
гл. ас. д-р Г. Георгиева
математиката в
предучилищна
възраст
Педагогика на
проф. д-р Л. Малинова
изобразителното
изкуство в
предучилищна
възраст
Приложни техники за ас. Г. Михайлова
творчество в детската
градина изобразителни

Дата/ час/ място
I-ва сесия
II-ра сесия
/м. март –
/м. юни –
м. април 2018 г./
м. юли 2018 г./
03.04.2018 г./10:00 ч./ 05.06.2018 г./10:00 ч./
зала 230
зала 230
29.03.2018 г./10:00 ч. –
12:00 ч./ зала 504
04.04.2018 г./13:00 ч./ 05.06.2018 г./12:30 ч./
зала 403
25.03.2018 г./16:00 ч.
и 26.03.2018 г./12:00ч.
02.04.2018 г./12:00 13:00 ч./ зала 413
31.03.2018 г./12:00 ч./
зала 301
12.04.2018 г./ 09:30 ч./
зала 308
04.04.2018 г./15:00 ч./
зала 400
17.04.2018 г./13:00 ч./
зала 230
31.03.2018 г./10:00
ч./зала 505 и
04.04.2018 г./ 10:00 ч./
507 каб.
I-ва сесия
/м. март –
м. април 2018 г./
23.04.2018 г./ 10:00 ч./
зала 500
03.04.2018 г./12:00 ч./
509 каб.

03.04.2018 г./09:00 ч./
509 каб.

II-ра сесия
/м. юни –
м. юли 2018 г./

Приложни техники за ас. д-р М. Стоянова
творчество в детската
градина природонаучни
Педагогика на
ас. д-р М. Стоянова
взаимодействието
"дете-среда"
Основи на началната доц. д-р Т. Борисова
училищна педагогика
ИД-Интерактивни
проф. д-р Б. Ангелов
методи в обучението
ІII курс, VI семестър
Дидактика на
родинознанието и
природознанието
Дидактика на
математиката
Практически
упражнения по
дидактика на
математиката
Дидактика на
техниките и
технологиите
Конструктивноприложни дейности
ИД - Методика на
обучен. по безопасно
движ. по пътищата
ИД - Творческа
работа над текстови
задачи по математика
в I-IV клас

проф. д-р Ил. Мирчева
гл. ас. д-р Л. Алексиева
гл. ас. д-р Л. Алексиева

20.04.2018 г./10:00 ч./
507 каб.
20.04.2018 г./10:00 ч./
507 каб.
20.04.2018 г./10:30 ч./
409 каб.
24.04.2018 г./10:00 ч./
501 каб.
I-ва сесия
/м. март –
м. април 2018 г./
03.04.2018 г./ 10:0012:00 ч./ зала 512
24.04.2018 г./13:00 ч./
404 каб.
24.04.2018 г./13:00 ч./
404 каб.

доц. д-р Л. Витанов

12.04.2018 г./ 09:30 ч./
зала 308

доц. д-р Л. Витанов

12.04.2018 г./ 09:30 ч./
зала 308
12.04.2018 г./ 09:30 ч./
зала 308

доц. д-р Л. Витанов
доц. д-р Г. Кирова

II-ра сесия
/м. юни –
м. юли 2018 г./

14.04.2018 г./ 10:00 ч./
401 каб.

12.06.2018 г./ 10:00
ч./ 401 каб.
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