
 
 
   
 

 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – КЪРДЖАЛИ 

6600 гр. Кърджали, бул. „Беломорски” 26 

Tel.: 0361/62352; e-mail: lk@uni-kardzhali.com    

 

КСК 2021 

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА 

НА ГОВОРНИТЕ И КОМУНИКАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ 

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 

Начална училищна педагогика и чужд език 

Предучилищна и начална училищна педагогика 

 

Проверката на равнището на говорните и комуникативните способности включва беседване по 

въпроси, свързани с подготовката от средното училище и опита, придобит от обществения и 

културния живот, средствата за масово осведомяване, четене на откъси от художествени и 

научни текстове и др.. 

Кандидатите с комуникативни нарушения, които ще им пречат да изпълняват професионалните 

си задължения (заекване; трайни разстройства на гласопроизвеждането – частична или пълна 

липса на глас; носов говор, предизвикан от дефекти на твърдото и мекото небце или от 

функционални разстройства на учленяващите и гласообразуващите органи; тикове на говорните 

органи, лицевата мускулатура и пишещата ръка, с неправилен изговор на някои речеви звукове, 

с тежки отклонения от правоговорните норми) не се допускат до кандидатстудентски 

състезателни изпити за посочените специалности.  

Комисията за проверка на говорните и комуникативните способности ще се издава документ, в 

който е отбелязано : 

✓ „ДА“-  допуска  се  да подава  документи за кандидатстване по горепосочените 

специалности; 

✓ „НЕ“ – не се допуска да подава  документи за кандидатстване по горепосочените 

специалности . 

Форма на проверката е : 

✓ Присъствена „Лице в лице“; 

✓ Електронна в  платформата  Google meet 

И при двете форми кандидат-студентът удостоверява своята самоличност чрез лична карта. 

При електронна проверка кандидат-студентът се свързва чрез електронна връзка с комисията. 

След края на срещата кандидатът получава устна информация за резултата от проверката. 

График за провеждане на изпита за проверка на говорните и комуникативните способности на 

кандидат-студентите :  

21.06. – 02.07.2021 г.  

9:00-15:00 ч. зала 101  

13:00-15:00 ч. Връзка към видеообаждането:  https://meet.google.com/ucz-kscu-wuo 

                            Или наберете: 894 336 447#ПИН: 7684 -428-(US) +1 240  

КОМИСИЯТА Е В СЪСТАВ: 

1. Ас. Маргарита АТАНАСОВА 

2. Ас. Галина СЕМЕРДЖИЕВА 

3. Ас. Маргарита ГЕОРГИЕВА 
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