
 Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

За летен семестър на учебната 2017/2018 г. – специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „Бакалавър“                 I курс 

                                                                                                                        Часове 

Дни 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. 

                                УБ“Лозенец“   

 Анатомия  

(лекция) 

7 зала 

Морфоблок 

Биомеханика 

(лекция) 

1-7 седм 

7 зала, Морфоблок     

Основи на кинезитерапията – 

методи и средства 

(лекция) 

1-5 седм 
              7 зала, Морфоблок     

  

Патофизиология 

(упр.) 2 гр. (8-15)             

седм 

7 зала 

Патофизиология 

(упр.) 1 гр. (8-15)             

седм 

7 зала 

 

Вторник 

 

 Анатомия  

           (упр.) 1 гр. 

Анатомия  

          (упр.)  2 гр. 
    

Хирургия 
     (упр.) 2гр. 1-7 седм 

Основи на 
кинезитерапията 

            (упр.) 1 гр. 

Основи на 
кинезитерапията 

              (упр.) 2 гр 

Сряда 

 

 

 

 

Kинезиология 

(лекция) Стъклена 1 

ет. аула, Деканат 
 

  
 

Хирургия 

(упр.) 1гр. 1-7 седм 

  Лечебен масаж 

(лекция) 
Физиотерапия 

ниво - 1 

Лечебен масаж 
(упр.) 1, 2 гр. ,ниво 

- 1 Физиотерапия 

Български език   за 

чужденци 

стая 201,Ректорат 

 

Четвъртък 

  

 

   

  

Ортопедия, 

травматология и 

ортотика 

(лекция) 
Стъклена аула, 2 ет. 

Деканат  

  

  

              

 

 

 

 

 

Спорт 
 

 

 

Биомеханика 

(упр.) 1 гр. (1-7 седм)           

          Биомеханика 

(упр.) 2 гр. (1-7 седм)                     

Ортопедия, 
травматология и ортотика 

(упр.) 2 гр. 

 (1-7  седм.)  
 

Ортопедия, травматология 
и ортотика 

(упр.) 1 гр. 

              (1-7  седм.) 

Петък 

. Кинезиология 

(упр.) 2 гр. 
(1-7) седм I седм 

 

Хирургия 

(лекция) 

 (1-7 седм.) 
       Aнатомична зала 

                  

                    

                

 



Кинезиология 

(упр.) 1 гр. 
(1-7 седм.) II седм 

Патофизиология 

(лекция) 

 (8-15 седм.) 

I курс МРЕ 
     Aнатомична зала 

 

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                 Декан:  

                                                                                                                                                            /проф. д-р Любомир Спасов, дм/ 
Упражненията по „Анатомия “ се провеждат в зала Анатомична 1; 

Упражненията по „Биомеханика “ се провеждат в Стъклена аула, Деканат. 

Упражненията по „Лечебен масаж“  и „Кинезиология“ се провеждат в УБ „Лозенец“, Физиотераия ниво -1; 

Упражненията по „Основи на кинезитерапията“ се провеждат в клиники на УБ „Лозенец“ ; 

Упражненията по „Патофизиология“ се провеждат в УБ „Лозенец“ – Стъклена аула, 2 ет., Деканат; 

Упражненията по „Хирургия“ се провеждат  в семинарна зала 1, 4 ет., до библиотеката,УБ“Лозенец“. 

Упражненията по „Ортопедия и травматология“ се провеждат в семинарна зала 1, 4 ет. УБ“Лозенец“; 

Упражненията по „Кинезиология“  и „Основи на КТ“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ниво -1, Физиотерапия. 

Упражненията по „Спорт“ са сложени произволно в четвъртък. Всеки студент посещава „Спорт“ според индивидуалните  си занятия 

Избираем курс „Консултиране за отказ от тютюневи изделия“ при доц. Великова, ще се проведе на дати 14.04. и 21.04.2018г от 9:00 часа 

2 зала, Деканат. 
 

 

 


