ГРАФИК
за заплащане на таксите и записване на зимен
семестър на уч.2015/2016 г. –
ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“
специалност
курс
от
до
Социална педагогика
– задочно обучение бакалаври

II – V курс

07.09.2015 г. -

14.09.2015 г.

Социална педагогика –
редовно обучение бакалаври
ПУПЧЕ – редовно
обучение - бакалаври
Специална педагогика –
редовно обучение бакалаври
Специална педагогика –
задочно обучение бакалаври

II – IV курс

23.09.2015 г. -

25.09.2015 г.

II – IV курс

28.09.2015 г. -

30.09.2015 г.

II – IV курс

16.09.2015 г. -

18.09.2015 г.

II – V курс

07.09.2015 г.

30.09.2015 г.

Педагогика на масовата
и художествена комуникация – редовно
обучение - бакалаври
Музика – редовно
обучение - бакалаври
Изобразително изкуство
– редовно обучение бакалаври
Физическо възпитание и
спорт – редовно обучение
- бакалаври
ПНУП – задочно
обучение бакалаври
ПНУП – редовно
обучение бакалаври
НУПЧЕ – редовно
обучение бакалаври
Логопедия – редовно
обучение бакалаври
ОКС „Магистър“ –
специалност Социална
педагогика
ОКС „Магистър“ –
специалности Специална
педагогика и Логопедия

II – IV курс

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

II – IV курс

23.09.2015 г.

II – IV курс

24.09.2015 г.

II – IV курс

25.09.2015 г.

II – V курс

05.09.2015 г.

12.09.2015 г.

II – IV курс

14.09.2015 г.

18.09.2015 г.

II – IV курс

21.09.2015 г.

25.09.2015 г.

II – IV курс

01.10.2015 г.

03.10.2015 г.

II курс

10.09.2015 г.

20.09.2015 г.

II курс

17.09.2015 г.
18.09.2015 г.
21.09.2015 г.

ОКС „Магистър“ –
Начална училищна педагогика – 4 сем. задочно
обучение; РЧЕО – з.о.;

II курс

ОКС „Магистър“ –
ПНУП след
проф.бакалавър – з.о.

II-III курс

ОКС „Магистър“
ПМХК – задочно
обучение
ОКС „Магистър“
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения – зад.об.
ОКС „Магистър“ –
Предучилищна педагогика за зав.др.спец. – зад.об.

II курс

16.09.2015 г.
17.09.2015 г.
18.09.2015 г.
21.09.2015 г.
16.09.2015 г.
17.09.2015 г.
18.09.2015 г.
21.09.2015 г.
01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

II курс

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

II курс

01.10.2015 г.

09.10.2015 г.

