
Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

2017/2018г. зимен – специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „Бакалавър“  

Дни 
Часове 

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 

Кинезитерапия при хирургични 
заболявания 

                  (упр.) 2 гр.  

Кинезитерапия при хирургични 
заболявания 

(упр.) 1 гр. 

    
Патокинезиология (упр.) 2гр 

                       
 

 
Ортопедия, травматология, 

ортотика 

(упр.)  
1 гр. през седм, Зала ниво – 1, уч. 

анестезиология 

Ортопедия, травматология, 

ортотика 

(упр.)  
2 гр. през седм; уч. Зала ниво – 1, 

уч. анестезиология 

Мануално - мускулно тестуване 

(упр.) 1 г 

Вторник 

Кинезитерапия при 

хирургични заболявания 

(лекция) 

                       Зала 4, Деканат 

Лекциите, ще се проведат в 

посочените дни: 
03.10.2017г. 

10.10.2017г. 

17.10. 2017г. 
24.10.2017г. 

31.10..2017г. 

 
 

Хигиена и екология 

(лекция) 

 Анатомична зала  

 

 

Патокинезиология 

(лекция) 

 (1-7 седм.) 

Рапортна зала    Oртопедия, 

травматология, ортотика 

(лекция) 

         3 зала, Деканат 

 

Вътрешни болести 

(лекция) 

             3 зала, Деканат 

 

 

Maнуално-мускулно тестуване 

(8-15 седм.) 

Рапортна зала 

Сряда  

Патокинезиология(упр.) 1гр 

 

 Игрите в 

кинезитерапията 

(лекция) 

(1-7 седм)  Aнатомична 

зала 

 

 

Български език за 

чужденци 

Ректорат, 119 стая 

  

Мануално - мускулно тестуване 
(упр.) 2 гр 

Четвъртък 
     Игрите в кинезитерапията 

   1 гр. през седмица I седм;  

2  гр. През седм., II седм         
   Спорт  

Петък 
Учебна практика – 1, 2 гр. 

УБ“ Лозенец“ 

Лечебен масаж 

(лекция) 
„Физиотерапия“, ниво - 1  

I седм 

през седм  

Лечебен масаж 

(упр.) 1,2гр. – I/II седм.; през. 

седм 
 

Лечебен масаж 

(упр.) 1,2гр. – I/II седм., 

през седм 

   

 

 

ІI курс 



 
Упражненията по „Лечебен масаж“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ниво – 1 „Физиотерапия; 

Упражненията по „Кинезитерапия при хирургични заболявания“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ниво – 1 „Физиотерапия; 

Упражненията по „Мануално - мускулно тестуване“ и „Патокинезиология“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ниво – 1 „Физиотерапия“;  

Упражненията по „Игрите в кинезитерапията“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ниво – 1 „Физиотерапия;                                                                         

Лекциите по „Хигиена и екология“ се провеждат от проф. д-р Людмила Иванова, дм; 

Лекциите по „Вътрешни болести“ се провеждат от  доц. д-р Димитрова, дм; доц. д-р Петкова, дм, гл.ас. д-р Стайкова, дм 

Лекциите по „  Отопедия, трамвматология, ортотика“ се провеждат от  доц д-р Веселин Кожухаров, дм, дмн; 

Лекциите по „Патокинезиология“ и „Мануално-мускулно тестуване“ се провеждат от д-р Искра Такева, дм; 

Лекциите по „ Кинезитерапия при хирургични заболявания“ се провеждат от проф. Незабравка Генчева; 

Лекциите по „ Игрите в кинезитерапията“ се провеждат от доц. Костадин Костов; 

Лекциите по „  Лечебен масаж“ се провеждат от д-р Инна Иванова, дм; 

„Български език за чужденци“ е задължителна дисциплина, провеждат се от гл.ас. д-р Станка Панова; 

Дисциплината спорт е задължителна. Всеки студент посещава спорт, според индивидуалната си програма.  

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                  Декан:  

/проф. д-р Любомир Спасов, дм/ 

 


