
Дата и час Дисциплина Преподавател Зала

8.02.2020 (събота)    

9.00-17.30

Избираема дисциплина – Психология 

на личността           (лекции и 

упражнения)

Проф. дпсн В. Василев 25 с.з.

09.02. (неделя)                

9.00-13.00 ч.             

13.30 – 16.30 ч.

Избираема дисциплина – Психология 

на личността     (упражнения)                                     

Факултативна дисциплина –       

Рефлексията в обучението

Проф. дпсн В. Василев         

доц. д-р Й. Димова
26 с.з.

22.02.(събота)           

9.00-17.30 ч.

Информационни и компютърни 

технологии в обучението и работа в 

дигитална среда (лекции)

доц. д-р Н. Кочев 2 к.з.

23.02. (неделя)                          

9.00-17.30

Избираема дисциплина – Здравно 

възпитание (лекции и упражнения)             

Още 5 часа – по уговорка с 

преподавателя

доц. д-р М. Панайотова
5 с.з. на Тепето 

(БФ)

29.02. (събота)                                

9.00-17.30 ч.

Информационни и компютърни 

технологии в обучението и работа в 

дигитална среда (лекции и 

упражнения)

доц. д-р Н. Кочев и екип 2 к.з.

01.03. (неделя)                                

9.00-17.30 ч.

Информационни и компютърни 

технологии в обучението и работа в 

дигитална среда (лекции и 

упражнения)

доц. д-р Н. Кочев и екип 2 к.з.

14.03. (събота)                           

9.00-17.30 ч.

Методика на обучението по химия в 

профилираната подготовка       (лекции 

и упражнения)

доц. д-р Й. Димова 1 к.з.

15.03. (неделя)                   

9.00-12.30 ч.

Методика на обучението по химия в 

профилираната подготовка       (лекции 

и упражнения)

гл. ас. д-р А. Ангелачева лаб. ОНХ1

21.03 (събота)   9.00-

17.30 ч.

Методика на обучението по химия в 

профилираната подготовка       (лекции 

и упражнения)

гл. ас. д-р Й. Стефанова лаб. ОНХ1

22.03 (неделя)                   

9.00-14.00 ч.

Факултативна дисциплина –             

Рефлексията в обучението
доц. д-р Й. Димова 25 с.з.

От 23.03. до 27.03.
Стажантска практика – в училище                               

I група (по допълнителен график)
Учители-наставници по училища

От 30.03. до 03.04.
Стажантска практика – в училище                              

II група (по допълнителен график)
Учители-наставници по училища

25.04. (събота)                               

9.00-17.30 ч.

Методология и методи на 

педагогическите изследвания             

(лекции)

гл. ас. д-р А. Ангелачева 25 с.з.

График на занятията на студентите

по магистърска програма „Обучението по химия в училище” – задочно обучение

II семестър на учебната 2019/2020 г.



26.04. (неделя)                           

9.00-17.30 ч.

Методология и методи на 

педагогическите изследвания                              

(упражнения)

гл. ас. д-р А. Ангелачева 25 с.з.

09.05. (събота)                  

9.00-13.00 ч.

Методология и методи на 

педагогическите изследвания                   

(упражнения)

гл. ас. д-р А. Ангелачева 25 с.з.

10.05. (неделя)                                  

9.00-17.30 ч.
Курсов проект доц. д-р Й. Димова 25 с.з.

16.05. (събота)                               

9.00-17.30 ч.
Курсов проект гл. ас. д-р А. Ангелачева 25 с.з.

17.05. (неделя)                                  

9.00-17.30 ч.
Курсов проект гл. ас. д-р Й. Стефанова 25 с.з.






