ИЗПИТЕН ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ
НА СПЕЦИАЛНОСТ: „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”,
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Дисциплина

Преподавате
л

Дата
(16.01.2022г
13.02.2022г.
)

Начале
н час

Линк за виртуална среща, код за достъп до класрум
или е-мейл адрес

Първи курс, 1. семестър
„Човешко
поведение“
„Информационни
технологии в СД“
„Спорт“
„Обща
педагогика“
„Комуникационн
и умения и
академично
писане“
„Английски език“
„Основи на
социалната
работа и
въведение в
специалността“

Гл. ас. д-р Огнян
Койчев
Гл. ас. д-р
Вилислав Радев
Ас. Румяна
Присадова
Доц. д-р А.
Александрова
Проф. д-р Г.
Шопов

21.01.2022 г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/ywi-mqjz-ucw

22.01.2022 г.

10:30 ч.

https://meet.google.com/xdn-iwwr-oem

28.01.2022 г.

11:00 ч.

https://meet.google.com/zun-dtpa-rdc

31.01.2022 г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/oes-meco-xsr

03. 02. 2022 г.

11:00 ч.

https://classroom.google.com/u/0/c/NDAyMjY1OTYzODA4

Х. ас. В. Арабян

17.01.2022 г.

11:00 ч.

https://classroom.google.com/u/0/c/Mzk5MzgwNjcwNDYx

Проф. д-р Н.
Бояджиева

25.01.2022 г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/fqv-ntdo-ksw

Втори курс, 3. семестър
„Спорт“
„Учебна практика
2“
„Практикум на
терен – работа с
документи“
„Основи на
конфликтологият
а в социалната
работа“
„Социална
психология“
„Система за
социална защита
и система за
социално
осигуряване“
„Социология“
„Публична
администрация“
„Методи на
социалната
работа“

Ас. Румяна
Присадова
Ас. д-р Д.
Ангелова
Х. пр. д-р Н.
Танева

19.01.2022 г.

10:30 ч.

https://meet.google.com/zun-dtpa-rdc

20.01.2022 г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/uja-mabs-osr

17.01.2022 г.

10:00 ч.

n.taneva@uni-plovdiv.bg
https://meet.google.com/bme-zxnq-zva

Гл. ас. д-р Огнян
Койчев

07.02.2022 г.

10:30 ч.

https://meet.google.com/ywi-mqjz-ucw
https://classroom.google.com/c/NDQ2NDEzMTYwODEy

Ас. д-р Д.
Ангелова
Доц. д-р
Людмила Векова

18.01.2022 г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/uja-mabs-osr

27.01.2022 г.

10:00 ч

https://meet.google.com/ufn-dpxm-aij

Доц. д-р С.
Ковачева
Доц. д-р
Людмила Векова
Проф. д-р Н.
Бояджиева

01.02.2022 г.

10:00 ч.

20.01.2022 г.

10:00 ч.

https://classroom.google.com/c/MjI2NjMyMTMwNDcz?cjc=tuxvzp
t
https://meet.google.com/ufn-dpxm-aij

24.01.2022 г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/fqv-ntdo-ksw

31.01.2022г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/dzm-dwws-fya

Трети курс, 5. семестър
„УЧР в
социалната
сфера“

Ас. д-р Т. Вазова

„Приобщаващо
образование и
социална работа“
„Андрагогика“
„Психологически
проблеми в
дейността на
социалния
работник“
„Тренинг за
социални умения“
„Алтернативни и
виртуални форми
на социалните
дейности“
„Основи на
клиничната
психология в
социалната
работа“
„Позитивна
психология и
социална работа“
„Учебна практика
3“
„Социално
включване“

Ас. д-р Г.
Манева

19.01.2022г

10:00 ч.

https://classroom.google.com/u/0/c/NDIwMjQwNjA4NTE2
https://meet.google.com/gfy-bgxq-gou

Гл. ас. д-р Н.
Глушкова
Ас. д-р Д.
Ангелова

24.01.2022 г.

09:30 ч.

21.01.2022 г.

10:00 ч.

https://classroom.google.com/u/0/c/NDM4MTU0ODY5NjY1
https://meet.google.com/gdz-cftu-tcj
https://meet.google.com/uja-mabs-osr

Ас. д-р В.
Ангелова
Ас. д-р Г.
Манева

20.01.2022 г.

10:00 ч.

19.01.2022 г.

09:00 ч.

viki.angelova@uni-plovdiv.bg
https://classroom.google.com/c/NDE4MjIyNTIzMzIy
https://classroom.google.com/u/0/c/NDIwMjQwNjA4NTg2
https://meet.google.com/gfy-bgxq-gou

Гл. ас. Зл.
Костова

10.02.2022 г.

12:00 ч.

https://meet.google.com/ozy-emyv-ppw

Ас. д-р Д.
Ангелова

21.01.2022 г.

Ас. д-р В.
Ангелова
Проф. Г. Шопов

21.01.2022 г.

10:00 ч.

04.02.2022 г.

11:00 ч.

viki.angelova@uni-plovdiv.bg
https://classroom.google.com/c/NDM0ODQyNTM5MjQ1
https://classroom.google.com/u/0/c/NDAyNTk4MTE4ODQ4
https://meet.google.com/noh-evyy-xgc

17.01.2022 г.

10:30 ч.

tagareva_k_s@uni-plovdiv.bg

https://meet.google.com/uja-mabs-osr

Четвърти курс, 7. семестър
„Социални
дейности в
ранното детство“

Доц. д-р К.
Тагарева

ИД:
Маркетингови
подходи в
управлението на
социалната
организация
„Социални
дейности с
малцинствени
групи и
емигранти“
„Социална работа
с лица с
девиантно
поведение“
„Социална работа
в
пенитенциарната
и пробационната
сфера“
ИД:
Психологически
основи на
кризисната
интервенция
Адаптирана
двигателна
активност и
здравни грижи за
хора с
увреждания

Гл. ас. д-р Н.
Глушкова

16.01.2022 г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/gdz-cftu-tcj

Ас. д-р Г.
Манева

17.01.2022 г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/gfy-bgxq-gou

Ас. д-р В.
Ангелова

18.01.2022 г.

11:00 ч.

https://meet.google.com/rko-orip-evz
viki.angelova@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р В.
Ангелова

18.01.2022 г.

13:00 ч.

https://meet.google.com/rko-orip-evz
viki.angelova@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Д.
Ангелова

20.01.2022 г.

10:00 ч.

https://meet.google.com/uja-mabs-osr

Х. пр. Цв.
Стефанов

22.01.2022 г.

10:00 ч.

tsvetan.stefanov@gmail.com

Социални
дейности с деца и
юноши в риск

Доц. д-р Галена
Иванова

24.01.2022 г.

10:00 ч.

pu_pf_galena@abv.bg
https://meet.google.com/gbf-bknj-csr

