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ДАТИ ЗА 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

 

 

I. КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО  

Редовна сесия – 04.07.2021 г.  

 

Поправителна сесия – 19.09.2021 г.  

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч.  

 

206 с.з. – писмен държавен изпит  

 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ  

Редовна сесия – 27.06.2021 г. 

 

Поправителна сесия – 11.09.2021 г.; 

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

316 с.з. – защити на дипломни работи 

 

III. СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ 

Редовна сесия – 04.07.2021 г. 

 

Поправителна сесия – 19.09.2021 г.; 

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

205 с.з. – защити на дипломни работи 

 

IV. ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – неспециалисти и специалисти  

Редовна сесия – 26.06.2021 г. 

 

Поправителна сесия – 11.09.2021 г. 

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

1 аула – писмен държавен изпит 

205 с.з. – защити на дипломни работи 

              

V. УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ  

Редовна сесия – 27.06.2021 г.   

 

Поправителна сесия – 11.09.2021 г.;  

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч.  

 

1 аула – писмен държавен изпит 

205 с.з. – защити на дипломни работи 
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VI. ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО – неспециалисти и специалисти 

Редовна сесия – 27.06.2021 г.  

 

Поправителна сесия – 11.09.2021 г.; 

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

1 аула – писмен държавен изпит 

205 с.з. – защити на дипломни работи 

 

VII. ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ – неспециалисти и специалисти 

Редовна сесия – 27.06.2021 г. 

 

Поправителна сесия – 11.09.2021 г.; 

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

1 аула – писмен държавен изпит 

205 с.з. – защити на дипломни работи 

 

VIII. ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ  – обучавани по 

договор с МГППУ  

Редовна сесия – 06.07.2021 г.  

 

Поправителна сесия – 11.09.2021 г. 

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

1 аула – писмен държавен изпит 

205 с.з. – защити на дипломни работи 

 

IX. МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Редовна сесия – 04.07.2021 г. 

 

Поправителна сесия – 19.09.2021 г.; 

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

X. АЛТЕРНАТИВИ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА И НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА 

ПЕДАГОГИКА  

Редовна сесия – 04.07.2021 г. 

 

Поправителна сесия – 18.09.2021 г.; 

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

1 аула – писмен държавен изпит 

305 с.з. – защити на дипломни работи 

 

XI. СПОРТ В УЧИЛИЩЕ  

Редовна сесия – 17.06.2021 г. г. от 12.00 ч. – специалисти и неспециалисти  

 

Поправителна сесия – 03.09.2021 г. от 09.00 ч. – специалисти и неспециалисти                                     

Спортна зала 
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XII. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И 

СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ  

Срок на обучение 4 семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, професионално 

направление 1.2. Педагогика   

Редовна сесия – 05.06.2021 г.;  

 

Поправителна сесия – 25.09.2021 г.; 

Начален час на изпита – 10.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

505 с.з. – писмен държавен изпит 

 

XIII. НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

Срок на обучение 4 семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, професионално 

направление 1.2. Педагогика   

Редовна сесия – 19.06.2021 г. 

 

Поправителна сесия – 25.09.2021 г.; 

Начален час на изпита – 10.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

1 аула – писмен държавен изпит 

405 с.з. – защити на дипломни работи 

 

XVI.  ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАЧАЛЕН ЕТАП НА СОУ 

Редовна сесия – 04.07.2021 г. 

 

Поправителна сесия – 18.09.2021 г.; 

Начален час на изпита – 9.00 ч. 

Начален час на защитите на дипломни работи – 10.00 ч. 

 

1 аула – писмен държавен изпит 

305 с.з. – защити на дипломни работи 

 

 

 


