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

Изпит

Преподавател

I-ва сесия
/м. ноември –
м. декември 2017 г./
08.11.2017 г., 14:00 ч.,
зала 230
07.11.2017 г., 10:00 ч.,
зала 310

II-ра сесия
/м. януари –
м. февруари 2018 г./
10.01.2018 г., 10:00 ч.

проф. д-р Ц.
Попзлатева

02.11.2017 г., 10:00 ч.,
зала 309

08.01.2018 г., 10:00 ч.

доц. д-р Д. Щерева

08.11.2017 г., 14:00 ч.,
зала 303

29.01.2018 г., 14:00 ч.,
зала 310

доц. д-р К. Герджиков

14.11.2017 г., 13:00 ч.,
каб. 407
10.11.2017 г., 13:00 ч.,
каб. 218

09.01.2018 г.,13:00 ч.,
каб. 407
09.02.2018 г.,12:00 ч.,
каб. 218

проф. дпн М. Цветкова

10.11.2017 г., 10:00 ч.,
зала 307

06.02.2018 г., 14:00 ч.,
зала 400

доц. д-р Н. Балканска

20.11.2017 г., 15:30 ч.,
зала 303
I-ва сесия
/м. ноември –
м. декември 2017 г./
16.11.2017 г., 13:00 ч.,
зала 2
04.11.2017 г., 09:00 ч.,
зала 307
08.11.2017 г., 16:00 ч.,
зала 306

06.02.2018 г., 14:00 ч.,
зала 400
II-ра сесия
/м. януари –
м. февруари 2018 г./
31.01.2018 г., 14:00 ч.,

доц. д-р Н. Балканска

22.11.2017 г., 15:00 ч.

05.02.2018 г., 14:00 ч.,
зала 400

проф. дпн М. Цветкова

10.11.2017 г., 13:00 ч.,
зала 307

гл. ас. д-р А. Трошева

10.11.2017 г., 12:00 ч.,
каб. 218

09.02.2018 г.,12:00 ч.,
каб. 218

I-ва сесия
/м. ноември –
м. декември 2017 г./
28.11.2017 г., 13:00 ч.,
зала 400
05.12.2017 г., 12:00 ч.,
зала 301

II-ра сесия
/м. януари –
м. февруари 2018 г./
09.01.2017 г., 13:00 ч.

І курс, I семестър
Въвеждане в
специалността
Анатомия,
физиология и
онтогенеза на човека
Обща, педагогическа
и специална
психология
Говорнокомуникативни
техники и практики
Обща педагогика

проф. д-р К. Караджова

Предучилищната
педагогика на деца
със СОП
Сравнително
специално
образование
Ранна интервенция
при деца със СОП

гл. ас. д-р А. Трошева

проф. д-р Ем. Маринов

ІI курс, III семестър
Основи на
диагностиката
Основи на
логопедията
Педагогика на деца с
умствена
изостаналост
Педагогика на деца с
увреден слух
Педагогика на деца
със зрителни
затруднения
Педагогика на деца с
невросоматични
заболявания

гл. ас. д-р А. Атанасова
проф. дпн Цв. Ценова
проф. д-р К. Караджова

ІII курс, V семестър, ПЗЗ
Методика на
обучението по
математика в начална
училищна възраст

Дата и час

доц. д-р М. Замфиров

12.01.2018 г., 10:00 ч.

23.01.2018 г., 09:00 ч.
10.01.2018 г., 10:00 ч.

Методика на
обучението по БЕЛ в
начална училищна
възраст
Педагогика на
зрително
затруднените I част
Брайлово писмо I
част
Ориентиране и
мобилност Iчаст
ИД-Алтернативни
терапии при деца със
СОП

доц. д-р Е. Евгениева

21.11.2017 г., 10:00 ч.,
зала 303

проф. дпн М. Цветкова

22.11.2017 г., 10:00 ч.,
зала 213

ас. М. Томова

20.11.2017 г., 12:00 ч.,
Ресурсен ц-р
15.11.2017 г., 10:00 ч.,
зала 213
08.11.2017 г., 15:30 ч.,
зала 303

25.01.2018 г., 10:00 ч.,
зала 305

I-ва сесия
/м. ноември –
м. декември 2017 г./
04.11.2017 г., 11:00 ч.,
зала 306

II-ра сесия
/м. януари –
м. февруари 2018 г./

проф. дпн М. Цветкова
доц. д-р Д. Щерева

ІV курс, VII семестър, ПЗЗ
Формиране на
полезни умения при
зрително затруднение
Зрително
подпомагане при
слабовиждащи
Тактилно творчество
при зрително
затруднение
Компютърни
технологии за
зрително затруднени
Нарушения на
ученето
Рехабилитация на
възрастни зрително
затруднени лица
ИД-Жестова реч

проф. дпн М. Цветкова

ИД-Социална
приемливост на
сексуално поведение
при деца със СОП

доц. дпн М. Замфиров

24.01.2018 г., 12:00 ч.,
каб. 311

ас. М. Томова

05.11.2017 г., 10:00 ч.,
зала 306

доц. д-р А. Цоловска

20.11.2017 г., 09:00 ч.,
Скулптурно ателие

04.12.2017 г., 09:00ч.,
Скулптурно ателие

гл. ас. д-р И. Душков

04.11.2017 г., 13:00 ч.,
каб. 404

30.01.2018 г., 11:00 ч.,
каб. 404

проф. дпн Цв. Ценова

04.11.2017 г., 09:00 ч.,
зала 307
05.11.2017 г., 11:00 ч.,
зала 306

23.01.2018 г., 09:00 ч.

20.11.2017 г., 13:00 ч.,
Съюз на глухите в Б-я
28.11.2017 г., 14:00 ч.,
зала 400
05.12.2017 г., 13:00 ч.,
зала 301

26.01.2018 г., 10:00 ч.,
Съюз на глухите в Б-я
09.01.2017 г., 14:00 ч.

I-ва сесия
/м. ноември –
м. декември 2017 г./
05.11.2017 г., 10:00 ч.

II-ра сесия
/м. януари –
м. февруари 2018 г./

проф. дпн М. Цветкова

докт. С. Павлова

ІV курс, VII семестър, ПДИН
Специфични форми
на работа по
физическа култура и
спорт при деца с
умствена
изостаналост

27.01.2018 г., 10:00 ч.,
каб. 217

проф. д-р К. Каваклова

2

Неформално
образование за деца и
ученици с умствена
изостаналост и
аутизъм
Професионално
ориентиране на
ученици с умствена
изостаналост и
аутизъм
Създаване на
индивидуален учебен
план за деца и
ученици с умствена
изостаналост и
аутизъм
Създаване и
организиране на
подкрепяща среда в
процеса на
интегриране на деца
и ученици с умствена
изостаналост и
аутизъм
ИД-Жестова реч

доц. д-р Е. Евгениева

21.11.2017 г., 11:00 ч.,
зала 303

проф. д-р К. Караджова

08.11.2017 г., 08:00 ч.,
зала 301

доц. д-р Е. Евгениева

21.11.2017 г., 12:00 ч.,
зала 301

доц. д-р Е. Евгениева

21.11.2017 г., 13:00 ч.,
зала 301

докт. С. Павлова

ИД-Социална
приемливост на
сексуално поведение
при деца със СОП

доц. дпн М. Замфиров

20.11.2017 г., 13:00 ч.,
Съюз на глухите в Б-я
28.11.2017 г., 14:00 ч.,
зала 400

V курс, ІX семестър, СРР
Основи на
педагогиката на деца
с невросоматични
заболявания
Основи на
педагогиката на деца
с интелектуална
недостатъчност
Основи на зрително
затруднените
Основи на
логопедията

гл. ас. д-р А. Трошева

I-ва сесия
/м. ноември –
м. декември 2017 г./
10.11.2017 г., 13:00 ч.,
каб. 218

проф. д-р К. Караджова

08.11.2017 г., 16:00 ч.
зала 306

проф. дпн М. Цветкова

10.11.2017 г., 12:00 ч.,
зала 307
04.11.2017 г., 09:00 ч.,
зала 307

проф. дпн Цв. Ценова

09.01.2017 г., 14:00 ч.

II-ра сесия
/м. януари –
м. февруари 2018 г./

23.01.2018 г., 09:00 ч.

3

