
Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

За зимен семестър на учебната 2016/2017 г. – специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „Бакалавър“ 

Дни 
Часове 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Понеделник Учебна практика – 1, 2 гр.  

Лечебен масаж 

(лекция) 

 (1-7 седм) Зала с кушетки, 

5 eт. 

УБ“Лозенец“ 

Основи на кинезитерапията – методи и 

средства 

(лекция) Анатомична зала 

2-6  уч. седм.)  

 

  
 

     

Биомеханика (7-14 седм) 

лекция 

Aнатомична зала   

 

Вторник 

 

 

Биомеханика (упр) 

1/2 гр. през седм. 

 

Aнатомична зала 2 

 

 

Анатомия  (лекция) 

Зала 4, партер, 

Деканат 

Английски език 

Избираема дисциплина 

Сем. зала 2, 

4 ет. УБ“Лозенец“ 

  

Сряда 

. 

Информатика 

(упр.) 1 г.,  

2 блок, 3 ет. , ляво крило 

 

Информатика 

(упр.) 2 гр.,  
2 блок, 3 ет., ляво крило  

Физиология 

(лекция) 

Анатомична зала 

Лечебен масаж 
(упр.) 2 гр. 

през седм, I седм. 

 

Български език за чужденци  

Венера Байчева 

1 во занятие 12.10.2016г 

Семинарна зала 1, 

4 ет. УБ“Лозенец“   

 

 
Лечебен масаж 

(упр.) 1 гр. 

през седм, II седм. 

Четвъртък 

Медицинска психология 

(лекция)  

(упр.) 

1 ва лекция 

на 13.10.2016г. 

Основи на 

кинезитерапията 

(упр.)  

2 гр. – през седм. 

Анатомия 

(упр.) 1 гр. 
Aнатомична зала 1 

Анатомия 

(упр.) 2 гр. 
Aнатомична зала 1 

 
Основи на 

кинезитерапията 

(упр.)  

1 гр. – през седм. 

Латински език 

(упр.) 2 гр. 

Зала 7 

 

Латински език 

(упр.) 1 гр. 

Зала 7 

Петък 

 

 

 

 

Долекарска помощ 

(лекция) 

Долекарска помощ 

(упр.) 

4 та зала, Морфоблок 

Физиология 

(упр.) 

1, 2/ гр. – I/II седм. 4та 

зала 

 

Социология 

(лекция) (8-15 седм.) 

 
Спорт  

 

Упражненията по „Лечебен масаж“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ет. 5, ЛФК – салон. 

Упражненията по „Основи на кинезитерапията“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ет. 5, ЛФК – салон. 

І курс 

 

Декан:  

/проф. д-р Любомир Спасов, дм/ 



Упражненията по латински език се провеждат в учебна зала 7 – Морфокорпус. 

Упражненията по информатика се провеждат в сгради на ЦТИО, бул.“Цариградско шосе“, 4 ти км, зад Стопански факултет, 2 блок, 3 ет, в ляво 

Лекциите по „Социология“ ще се провеждат блоково в два съботни дни, които ще бъдат уточнени допълнително с преподавателят. 

Упражненията по „Анатомия и Биомеханика“  се провеждат  в Морфокорпус на УБ „Лозенец“, Анатомични зали № 1 и № 2. 

Лекцията по „Лечебен масаж“ се провежда от д-р Бойко Петров; 

Лекцията по „Основи на КТ“ се провежда от проф. Димитрова; 

Лекцията по „Физиология“ се провежда от доц.Джамбазова; 

Лекциите по „Анатомия“ и „Биомеханика“ се провеждат от доц. Масларски; 

Лекцията по „Долекарска помощ“ се провежда от доц. Киров; 

Лекцията по „Медицинска психология“ се провежда от доц. Крумова; 

Лекцията по „Социология“ се провежда от доц. Якимова; 

Упражненията по „Латински език“ се провеждат от ас. Калина Босева. 

Упражненията по „Български език за чужденци“ се провеждат от г-жа Венера Байчева. 

Упражненията по „Биомеханика“ се провеждат от  Станко Станков. 

 


