
Г  Р  А  Ф  И  К 
 

ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ОБЩИ  ДИСЦИПЛИНИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДУЛ 

Учебна 2021/2022 г. 
 

Задължителни дисциплини 
Преподавател  Дисциплина  Дата, час Място на провеждане 
доц. д-р Владислав 
Господинов 

Педагогика  19.08.2022 
13:00 ч. 

Онлайн  

Гл. ас. д-р Йорданка 
Николова 

Педагогика 26.08.2022 
08.00-10.00ч. 

Зала 241 Ректорат 

проф. дн Йоана 
Янкулова 

Психология  01.09.2022 
14:00 ч. 

Философски факултет, 4 
блок, авт. спирка Плиска, 
етаж 2, зала 200 

проф. дн Соня 
Карабельова 

Психология 25.08.2022 
10.30ч. 

21-ва аудитория, 1-ви етаж, 
Южно крило, Ректорат 

гл. ас. д-р Симеон 
Хинковски 

Информационни и 
комуникационни 
технологии в 
обучението и работата 
в дигитална среда 

02.09.2022 
10:00 ч. 

Зала Виетнам, ЦИЕК 

гл. ас. д-р Николина 
Искърова 

Информационни и 
комуникационни 
технологии в 
обучението и работата 
в дигитална среда 

22.08.2022 
9.00ч. 
Новогръцка 
филология, 
Английска 
филология 

Зала 247 Ректорат 

гл. ас. д-р Николина 
Искърова 

Информационни и 
комуникационни 
технологии в 
обучението и работата 
в дигитална среда 

22.08.2022 
10.00ч. 
Испанска 
филология 

Зала 247 Ректорат 

проф. дн Данаил 
Данов 

Приобщаващо 
образование 

01.09.2022 
10:00 ч. 

Зала 241 Ректорат 
Студентите трябва 
предварително да се 
свържат с преподавателя- 
danail.danov@gmail.com  
 

проф. дн Димитър 
Веселинов 

Методика на 
чуждоезиковото 
обучение 

текуща оценка и 
курсова работа 

Мудъл  

проф. дн Тодор 
Шопов 

Методика на 
чуждоезиковото 
обучение 

01.09.2022 
9.00ч. 

Кабинет 251 Ректорат 

ас. Михал Павлов Методика на 
чуждоезиковото 
обучение 

18.08.2022 
16.00 ч. 
Испанска 
филология 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, които 
желаят да се явят на изпита 
да се свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата на 
имейл: mihal@uni-sofia.bg  
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ас. Михал Павлов Методика на 
чуждоезиковото 
обучение 

20.08.2022 
16.00 ч. 
Португалска 
филология 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, които 
желаят да се явят на изпита 
да се свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата на 
имейл: mihal@uni-sofia.bg  

гл. ас. д-р Рая 
Крупева 

Хоспитиране   Срок на предаване на 
Портфолиа 29ти август 
2022г. 9.00ч. каб 251 

ас. Михал Павлов Хоспитиране  20.08.2022 
14.00 ч. 
Курсова работа 
Португалска 
филология 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, които 
желаят да се явят на изпита 
да се свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата на 
имейл: mihal@uni-sofia.bg  

ас. Михал Павлов Хоспитиране 18.08.2022 
14.00 ч. 
Испанска 
филология 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, които 
желаят да се явят на изпита 
да се свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата на 
имейл: mihal@uni-sofia.bg  

гл. ас. д-р Рая 
Крупева 

Текуща педагогическа 
практика 

 Срок на предаване на 
Портфолиа 29ти август 
2022г. 9.00ч. каб 251 

ас. Михал Павлов Текуща педагогическа 
практика 

20.08.2022 
09.00 ч. 
Изпит 
Португалска 
филология 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, които 
желаят да се явят на изпита 
да се свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата на 
имейл: mihal@uni-sofia.bg  

ас. Михал Павлов Стажантска практика 18.08.2022 
16.00 ч. 
Испанска 
филология 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, които 
желаят да се явят на изпита 
да се свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата на 
имейл: mihal@uni-sofia.bg  

гл. ас. д-р Рая 
Крупева 

Стажантска практика  Срок на предаване на 
Портфолиа 29ти август 
2022г. 9.00ч. каб 251 
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Избираеми  дисциплини 
Преподавател  Дисциплина  Дата, час Място на 

провеждане 
проф. дн Димитър 
Веселинов 

Увод в 
емпрунтологията 

текуща оценка и 
курсова работа 

Мудъл  

проф. дн Димитър 
Веселинов 

Учебна лексикография текуща оценка и 
курсова работа 

Мудъл  

проф. дн Димитър 
Веселинов 

Урокът по чужд език  текуща оценка и 
курсова работа 

Мудъл  

проф. дн Димитър 
Веселинов 

Академично писане текуща оценка и 
курсова работа 

Мудъл  

проф. дн Тодор Шопов Езикови тестове 01.09.2022 
9.00ч. 

Кабинет 251 Ректорат 

гл. ас. д-р Николина 
Искърова 

Интернет 
информационни 
технологии в 
чуждоезиковото 
обучение 

22.08.2022 
10.00ч. 

Зала 247 Ректорат 

гл. ас. д-р Рая Крупева Културното измерение 
в обучението по чужд 
език 

 Задание по 
Културното 
измерение в 
обучението по чужд 
език - срок на 
предаване 29ти август 
9.00 ч. в каб. 251. 

гл. ас. д-р Рая Крупева Анализ на 
междуезиковото 
разбиране 

 Курсова работа по 
Междукултурно 
разбиране - срок на 
предаване 29ти август 
9.00 ч. в каб. 251. 

гл. ас. д-р Калин 
Василев 

Ранно чуждоезиково 
обучение 

02.09.2022 
10:00 ч. 

Мудъл 

гл. ас. д-р Симеон 
Хинковски 

Медиите в 
чуждоезиковото 
обучение  
 

17.08.2022 
10.00ч. 
Испанска филология 

Зала 247 Ректорат 

гл. ас. д-р Симеон 
Хинковски 

Медиите в 
чуждоезиковото 
обучение  
 

28.08.2022 
Новогръцка филология, 
Класическа филология 

Зала 247 Ректорат 
 

гл. ас. д-р Симеон 
Хинковски 

Медиите в 
чуждоезиковото 
обучение  
 

02.09.2022 
10:00 ч. 

Немска филология 

Зала 247 Ректорат 
 

гл. ас. д-р Симеон 
Хинковски 

Информатика 02.09.2022 
10.00ч. 

Зала 247 Ректорат 
 

ас. Михал Павлов Глобални симулации 23.08.2022 
10:00 ч. 

Мудъл 
Предварително да се 
свържете до 15.08.2022 
г. с преподователя- 
mihal@uni-sofia.bg 
 

ас. Михал Павлов Междукултурният 
подход в ЧЕО 

18.08.2022 
10.00 ч. 
Испанска филология 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, 
които желаят да се 
явят на изпита да се 
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свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата 
на имейл: mihal@uni-
sofia.bg  

ас. Михал Павлов Междукултурният 
подход в ЧЕО 

20.08.2022 
12.00 ч. 
Курсова работа 
Португалска филология 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, 
които желаят да се 
явят на изпита да се 
свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата 
на имейл: mihal@uni-
sofia.bg 

ас. Михал Павлов Интерактивни 
дейности и форми на 
работа 

18.08.2022 
12.00 ч. 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, 
които желаят да се 
явят на изпита да се 
свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата 
на имейл: mihal@uni-
sofia.bg  

ас. Михал Павлов Анализ и оценка на 
дидактически 
материали 

20.08.2022 
18.00 ч. 
Курсова работа 

3-ти фонетичен к-т, 
Ректорат 
Моля, студентите, 
които желаят да се 
явят на изпита да се 
свържат с 
преподавателя поне 
седмица преди датата 
на имейл: mihal@uni-
sofia.bg 
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