
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет

ПРОГРАМА 

За зимен семестър на учебната 2021/2022 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  
 

Учебна практика – 1 гр., УБ “Лозенец”, 2 гр.                                    

 

Кинезитерапия при 

травматични и 

ортопедични 

заболявания*,  

упр. 2 гр. и ½ от 3 гр. 

Кинезитерапия при 

травматични и 

ортопедични 

заболявания*,  

упр. 1 гр. и ½ от 3 гр. 

 

Вторник 

  

Ерготерапия и ергономия, 

(упр.) 

през седм. I седм. 

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ “Лозенец“ 

Кинезитерапия 

при вътрешни 

болести 

(лекция) 

Аула 

Кинезитерапия при  

травматични и 

ортопедични 

заболявания 

(лекция) 

 през  седм., II седм. 

Аула 

 

Кинезитерапия 

при 

неврологични и 

психични 

заболявания 

(лекция) 

8-15 седм. 

Анатомична зала 

 

Сряда  

Кинезитерапия при 

неврологични и психични 

заболявания 

(упр.) 2 гр.  

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ “Лозенец“ 

 Кинезитерапия при 

неврологични и психични 

заболявания 

 (упр.) 1 гр.  

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ “Лозенец“ 

Кинезитерапия при 

неврологични и психични 

заболявания 

 (упр.) 3 гр.  

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ “Лозенец“  

Кинезитерапия при вътрешни 

болести 

(упр.) 1 гр. 

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ “Лозенец“ 

Кинезитерапия при 

вътрешни болести  

(упр.) 3 гр. 

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ “Лозенец“ 

Кинезитерапия при 

вътрешни болести  

(упр.) 2 гр. 

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ “Лозенец“ 

Четвъртък 
 

 

Лечебен масаж  

(лекция)  

Зала 502 

Физикална терапия 

(лекция) 

II седм. 

Рапортна зала 

Физикална терапия 

(упр.) 1 гр. 

„Физиотерапия“, 

ниво – 1 УБ 

“Лозенец“ 

 Физикална 

терапия (упр.)  

2 гр. 

„Физиотерапия“, 

ниво – 1 УБ 

“Лозенец“ 

Физикална терапия 

(упр.) 3 гр. 

„Физиотерапия“, 

ниво – 1 УБ 

“Лозенец“ 
 

Лечебен масаж 

(упр.) 3 гр.    

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ 

“Лозенец“ 

Лечебен масаж 

(упр.) 1 гр.    

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ 

“Лозенец“ 

Лечебен масаж 

(упр.) 2 гр.    

„Физиотерапия“,  

ниво – 1 УБ 

“Лозенец“ 

Петък  

Нервни болести 

(лекция), (упр.1, 2, 3) 
Софиямед 

 

Ерготерапия и ергономия  

(лекция) 

1-7 седм. 

Зала 502 

 

*ж.к."Света Троица", Център за рехабилитация, бл.145В, партер, кабинет на д-р Здравка Цветанова 
 - 8-ма седмица започва на 22.11.2021 г. 

 

ІII курс 

Декан:  

/доц. д-р Дорина Асенова, дм/ 


