ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ,
УЧ. 2016/2017 Г.
Изпит

Преподавател
І курс, II семестър

Невропсихология и
патопсихология
Неврофизиология и
неврологични
заболявания
ИКТО и работа в
дигитална среда
Дизонтогенеза на
езика и речта
Възрастова
психология на
типичното и
атипичното развитие
Очни болести

проф. д-р Ц.
Попзлатева
проф. д-р Ст. Белчева,
дм
доц. дн М. Замфиров
доц. д-р Ем. Евгениева
проф. д-р Ц.
Попзлатева
доц. д-р А. Попова

Анатомия,
проф. д-р Д. Попова
физиология и
патология на
органите на слуха и
речта с аудиология
Клиника на
проф. д-р Ст. Белчева,
умствената
дм
изостаналост
Приобщаващо
проф. дпн М. Цветкова
образование
ІI курс, IV семестър
Специфични подходи
при деца с умствена
изостаналост
Специфични подходи
при работа с деца с
аутизъм
Специфични подходи
при зрително
затруднени
Специфични подходи
при работа с деца с
увреден слух

проф. д-р К. Караджова

Дата/ час /място
I-ва сесия
/м. март –
м. април 2018 г./
25.04.2018 г./10:00 ч./

II-ра сесия
/м. ю ни –
м. юли 2018 г./
06.06.2018 г./ 10:00 ч./

27.03.2018 г./09:30 ч./
зала 2

12.06.2018 г./ 10:00 ч./

17.04.2018 г./ 13:00 ч./
209 каб.
04.04.2018 г./14:0015:00 ч./ зала 304
25.04.2018 г./12:00 ч./

06.06.2018 г./ 12:00 ч./

29.03.2018 г. и
19.04.2018 г./ 13:00 ч./
зала 400
12.04.2018 г./14:00 ч./
в ИСУЛ

14.06.2018 г./14:00 ч./
в ИСУЛ

17.04.2018 г./ 10:00 12:00 ч./ зала 512

19.06.2018 г./10:00 ч./

20.03.2018 г./ 13:00 ч./
зала 2
I-ва сесия
/м. март –
м. април 2018 г./
03.04.2018 г./11:00 12:00 ч./ зала 403

15.06.2018 г./ 10:00 ч./

гл. ас. д-р П. Шапкова

18.04.2018 г./14:30 ч./
216 каб.

проф. дпн М. Цветкова

17.04.2018 г./10:00 ч./
зала 302

гл. ас. д-р А. Трошева

17.04.2018 г./12:30 ч./
зала 302

II-ра сесия
/м. юни –
м. юли 2018 г./
05.06.2018 г./ 11:00 ч./

05.06.2018г./10:00 ч./

Специфични подходи гл. ас. д-р А. Трошева
при деца с
невросоматични
заболявания
Артерапия при деца
доц. д-р Д. Щерева
със СОП
Кинезитерапия при
проф. д-р Ем. Маринов
деца със СОП
ИД - История на
гл. ас. д-р М. Терзийска
детството
ІII курс, VI семестър, ПЗЗ
Педагогика на
зрително
затруднените II част
Ориентиране и
мобилност II част
Ресурсно
подпомагане на
зрително затруднени
ученици
Обучение на
сляпоглухи деца и
ученици
Брайлово писмо II
част
ИД – Нарушения на
сензорната
интеграция

проф. Вл. Радулаов
проф. дпн М. Цветкова

17.04.2018 г./12:30 ч./
зала 302
25.03.2018 г./16:00 ч. и
26.03.2018 г./12:00ч.
17.04.2018 г./12:00 ч./
зала 306
12.04.2018 г./ 12:00 ч./
315 каб.
I-ва сесия
/м. март –
м. април 2018 г./
13.04.2018 г./10:00 ч./
Ресурсен център

II-ра сесия
/м. юни –
м. юли 2018 г./

12.04.2018 г./ 10:00 ч./
Ресурсен център
21.04.2018 г./10:30 ч./
Ресурсен център

15.06.2018 г./ 10:00 ч./
Ресурсен център
09.06.2018 г./10:30 ч./
Ресурсен център

проф. дпн М. Цветкова

12.04.2018 г./ 12:00 ч./
Ресурсен център

15.06.2018 г./ 10:00 ч./
Ресурсен център

ас. М. Томова

13.04.2018 г./12:00 ч./
Ресурсен център
30.03.2018 г./09:00 ч./
218 каб.

хон. преп. д-р Ем.
Стоилова

гл. ас. д-р А. Трошева

2

