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Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

Г РА Ф И К 

на РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ  

за специалност «БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ» 

за учебната 2020/2021 година 

 

ПЪРВИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Присъствено/ Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 
1. Съвременен български език 

/Фонетика/ 

Доц. д-р Теофана Гайдарова 10.06.2021 г. 10:00 ч. https://meet.google.com/bcmx-ktc 
 

2. Историческа лингвистика 

(Старобългарски език) 

доц. д-р Иван Илиев 01.06.2021 г. 08:30 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/bcmx-ktc
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моля, обадете се на телефон: +359884280112  
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Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

3. Българска литература (Възрожденска 

литература) 

д-р Здравко Дечев   1 

4. ИД 2:  Латински език ас. Маргарита Георгиева    

5. ИД 3: (Квалификация "учител", II 

група - български език): Детска 

литература 

доц. д-р Дора Щерева 16.06.2021 г. 08:30 ч. 335 зала 
 

6. История на социологията  доц. д-р Стойка Пенкова 15.06.2021 г. 09:00 ч. milenatasheva@uni-plovdiv.bg 

https://meet.jit.si/SOI2sem20-

21GO4E1BEGO1GTP2BEGI1K 

7. Социология на образователните 

институции 

гл. ас. д-р Милена Ташева 20.06.2021 г. 9:00 ч. milenatasheva@uni-plovdiv.bg 

https://meet.jit.si/SOI2sem20-

21GO4E1BEGO1GTP2BEGI1K 

8. ФД1: СГ/АЛ доц. д-р Иван Илиев    

9. Спорт Ас. И. Каев   2 

 

 

 
 

1 Учебните дисциплини маркирани със синьо продължават да се изучават и в следващия семестър. 
2 Учебните дисциплини маркирани с жълтокафяво са текущ контрол. 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.jit.si/SOI2sem20-21GO4E1BEGO1GTP2BEGI1K
https://meet.jit.si/SOI2sem20-21GO4E1BEGO1GTP2BEGI1K
https://meet.jit.si/SOI2sem20-21GO4E1BEGO1GTP2BEGI1K
https://meet.jit.si/SOI2sem20-21GO4E1BEGO1GTP2BEGI1K
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Изготвил: ас. д-р Надя Делчева 

ВТОРИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Присъствено/ Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 
1. Съвременен български език 

/Морфология/ 

доц. дфн Константин Куцаров    

2. Антична и западноевропейска 

литература 

д-р Стоян Меретев    

3. Българска литература 

(Следосвобожденческа литература) 

гл.ас. д-р Ваня Георгиева   3 

4. Немска класическа философия Проф. д-р Райчо Пожарлиев 01.06.2021 г. 9:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 
https://meet.google.com/bwu-xkgj-iwz 

 

5. Епистемология доц. д-р Валентин Аспарухов 10.06.2021 г. 12:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 
 
https://meet.google.com/lookup/evlyh5dxyl 

 

 
3 Учебните дисциплини маркирани със синьо продължават да се изучават и в следващия семестър. 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/bwu-xkgj-iwz
https://meet.google.com/lookup/evlyh5dxyl?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/evlyh5dxyl?authuser=0&hs=179
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6. Социология на неравенството и 

социалните стратификации 

доц. д-р Стойка Пенкова 21.06.2021 г.  10:00 ч. Електронен тест 

https://e-learning.uni-

plovdiv.bg/course/view.php?id=108 

 

7. ИД 4: Методология на проекти доц. д-р Меглена Златкова 18.06.2021 г. 10:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

https://meet.google.com/dao-hrcx-

jit?authuser=6 
8. Психология Д-р Боян Василев 20.06.2021 г. 12:00 ч. Курсови работи по имейла на 

преподавателя  

boyan_v@abv.bg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=108
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=108
https://meet.google.com/dao-hrcx-jit?authuser=6
https://meet.google.com/dao-hrcx-jit?authuser=6
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ТРЕТИ КУРС 

 
№ УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НАЧАЛЕН 

ЧАС 

Присъствено/ Неприсъствено  

(Google meet, Classroom или др. ел. 

платформа - линк за връзка) 

1. Съвременен български език 

(Синтаксис) доц. д-р Иван Илиев 
  4 

2. Историческа лингвистика  

(История на българския език) доц. д-р Иван Илиев 

22.06.2021 г. 08:30 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 

3. Българска литература (след ПСВ) 

доц. д-р Гергина Кръстева 

   

4. Руска литература 

доц. д-р Дора Щерева 

14.06.2021 г. 08:30 ч. 335 зала 
 

5.  

 

Философия на XIX в. 
проф. д-р Райчо Пожарлиев 

13.06.2021 г. 09:00 ч. Неприсъствено/ Google meet 

Линк за връзка: 

 
https://meet.google.com/bwu-xkgj-iwz 

 
4  Учебните дисциплини маркирани със синьо продължават да се изучават и в следващия семестър. 

 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.google.com/bwu-xkgj-iwz
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6. Хоспитиране ( БЕЛ) 
ас. Маргарита Георгиева 

  5 

7. Съвременните рискови общества 

(социологически анализ) 

доц. д-р Тихомир Митев 

10.06.2021 г. 10:15 ч. Неприсъствено/ Google Classroom 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/M

jY5ODYxNDQxMzg4 

Код на курса: wsbzzcg 

 

8. Педагогическа социология 

гл. ас. д-р Милена Ташева 

20.06.2021 г. 9:00 ч. milenatasheva@uni-plovdiv.bg 

https://meet.jit.si/PEDAGOGICHESK

A_SOCIOLOGIA_BEGO_Pv_Krdj 
9. ИД 5 – квалификация „учител“, 1 

група – Методически анализ на 

учебното съдържание в обучението 

по БЕЛ (5-12 клас) 

ас. Маргарита Георгиева 

   

10. ИД 6 – квалификация „учител“, 1 

група – Философски проблеми в 

съвременното кино Гл.ас. д-р Евелина Варджийска 

01.06.2021 г. 09:00 ч.  https://meet.google.com/jno-pcot-qau 

 

 

 

 
5 Учебните дисциплини маркирани с жълтокафяво са текущ контрол. 

mailto:nadqdelcheva@abv.bg
https://meet.jit.si/PEDAGOGICHESKA_SOCIOLOGIA_BEGO_Pv_Krdj
https://meet.jit.si/PEDAGOGICHESKA_SOCIOLOGIA_BEGO_Pv_Krdj
https://meet.google.com/jno-pcot-qau

