
Софийски   университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет   

ПРОГРАМА 

За зимен семестър на учебната 2017/2018 г. – 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 

неврологични и психични 
заболявания 

 (упр.) 2 гр. ВМА 

Кинезитерапия при 

неврологични и психични 
заболявания 

(упр.) 1 гр. ВМА 

 

Кинезитерапия при 

неврологични и 

психични заболявания 

1-7 седм 

(лекция) 

 
 

Кинезитерапия при травматични 

и ортопедични заболявания, упр 

4 гр 
 

Кожни болести 

(лекция) 8-15 седм 

2 зала, Деканат 

 

Вторник 

Кинезитерапия при вътрешни 

болести 

(упр.) 1 гр 

. 

Кинезитерапия при вътрешни 

болести (упр.)  2гр 

Вътрешни болести 

(лекция) 

 Зала 2, Деканат 

 

 

 

 Ерготерапия и ергономия  

(лекция) 

Aнатомична зала 

 

 

Кинезитерапия при 

травматични и 

ортопедични 
заболявания, упр 3 гр; 

 

Сряда 

 

Учебна практика – 1,2 УБ“Лозенец“ ; 3гр. (ВМА); 

                                    
 

Кинезитерапия при вътрешни 

болести 

(лекция) 

  ВМА, зала  10 

 

Кинезитерапия при 

травматични и 

ортопедични заболявания, 
упр 2 гр. 

 

Четвъртък 

Ерготерапия и ергономия, 

упр,  2 гр  през седм 

7 зала I седм 

 

 

Ерготерапия и 

ергономия, упр,  1 гр  

през седм, 7 зала, I седм Физикална терапия 

(лекция) 

Анатомична зала 

 

 

Вътрешни болести упр.1гр I 
седм, през седм 

Ситиклиник 

   

 

Физикална терапия 2 гр. Упр. 

през. Седм, I седм Вътрешни болести упр.2гр, II 
седм,през седм 

Ситиклиник Физикална терапия  1гр.   

през седм,  II седм 

Петък 

 Лечебен масаж I седм 

/през седм./ 

 Физиотерапия, ниво - 1 

Лечебен масаж 
(упр.) 1,2 гр          

 

Кинезитерапия при 

травматични и ортопедични 

заболявания, упр 1 гр 

 

Събота   

Кинезитерапия при 

травматични и ортопедични 

заболявания, през  седм., 7 

зала 

 

 

ІII курс 

 



Упражненията по „Лечебен масаж“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ет.-1 Физиотерапия; 

Упражненията по „KT при вътрешни болести“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ет. -1 Физиотерапия; 

Упражненията по „Игрите в кинезитерапията“ се провеждат в УБ „Лозенец“, ет. -1 Физиотерапия; 

Учебна практика  се провежда в УБ“Лозенец“ и ВМА, като 1 и 2 гр група започват в  УБ Лозенец, а 3та във ВМА. В средата на семестъра, след 5та 

седмица, сменят местата си в базите., т.е 1гр отива във ВМА, след 10 седм 2 гр. отива във ВМА, 1 и 3 та са в УБ“Лозенец“; 

Упражненията по   „Кинезитерапия при неврологични и психични заболявания“  се провеждат във  „ВМА“ от кинезитерапевт Илиана Върбанова в 

Клиника по Физиотерапия и рехабилитация на( ниво – 1), ВМА; 

Упражненията по   „Кинезитерапия при травматични и ортопедични заболявания“ се провеждат в ж.к."Света Троица", Център за рехабилитация, 

бл.145В, партер, кабинет на д-р Здравка Цветанова; 

Упражненията по   „Вътрешни болести“ се провеждат в „Ситиклиник“, моб.  телефон за връзка с координатор Аделина Викторова: 0895 584 445. 

Лекциите по „КТ при неврологични и психични заболявания“ се провеждат в Център за рехабилитация в кв. ‚Св.Троица“, ул.“Цар Иван-Александър“ 

145 В, партер при д-р Слава Христова; 

Лекциите по „Кожни болести“ се провеждат от доц. д-р Кирил Праматаров; 

Лекциите по „Вътрешни болести“ се провеждат от доц. д-р Велислава Димитрова,дм, проф. д-р Теменуга Донова, дм; 

Лекциите по „Ерготерапия и ергономия“ се провеждат от доц. Иван Топузов; 

 Лекциите по „Физикална терапия“ се провеждат от д-р Искра Такева, дм; 

Лекциите по „Кинезитерапия при травматични и ортопедични заболявания“ се провеждат от д-р Здравка Цветанова; 

Лекциите по „КТ при вътрешни болести“ се провеждат от доц. д-р Христина Миланова, дм; 

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

 

 

 8 учебна седмица започва от 20.11.2017г. 

  

 

 

                                                                                                Декан:  

/проф. д-р Любомир Спасов, дм/ 
 


