СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“
СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧ. 2017/2018 Г.
/САМО ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В
НЕОБХОДИМИТЕ СРОКОВЕ/
Класиране за места срещу заплащане – 6.10.2017 г.,
записване от 9 до 13.10.2017 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Комплект документи за записване – студентска книжка и формуляр за
записване /закупуват се пред ФНПП или от книжарница в Ректората/.
2. 3 актуални снимки.
3. Внесена семестриална такса за обучение /внася се в касата на факултета –
стая 221/, съгласно заповед на ректора РД 19-213/30.6.2017 г. /качена на сайта
на СУ „Св. Климент Охридски“ и на сайта на ФНПП/.
ПРОЦЕДУРА:
4. Студентската книжка и формулярът се попълват и се залепват снимки.
5. Внася се семестриалната такса в касата на факултета – стая 221/, като се
представя попълнената студентска книжка за поставяне на печат.
6. Попълва се формуляр на договор за обучение срещу заплащане, който се
получава от съответния инспектор студенти.
7. Записването се извършва по магистърски програми, както следва:
1. Инспектор Антоанета Ананиева – стая 236
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистърски програми:
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, задочно обучение
Начална училищна педагогика – задочно обучение /за завършили педагогически
специалности и специалности с учителска правоспособност/
Начална училищна педагогика – задочно обучение /за завършили други специалности/
Специалност Социална педагогика
Магистърски програми:
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства
Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

2. Инспектор Милка Белева – каб. 603
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистърски програми:
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, задочно обучение,
Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/, задочно обучение
Предучилищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с
учителска правоспособност/
Специалност Графичен дизайн
Магистърска програма Графичен дизайн – редовно обучение
Специалност Музика
Магистърска програаи Музикална педагогика
3. Инспектор Анна Владимирова – каб. 205
Специалност Логопедия
Магистърски програми:
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение
Логопедия, редовно обучение
Логопедия, задочно обучение
Специалност Специална педагогика
Магистърски програми
Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, редовно обучение
Специална педагогика, редовно обучение
Специална педагогика, задочно обучение
4. Инспектор Валентина Едуард – каб. 320
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Магистърска програма Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски
език/
Специалност Специална педагогика
Магистърска програма Специална педагогика /на английски език/
и всички чуждестранни студенти от магистърските програми.

