
  

Курсови ръководители по специалности и курсове  

през учебната 2019 – 2020 година: 

I. ОКС „Бакалавър“: 

1. Социална педагогика (Редовна форма на обучение): 

Първи курс – гл. ас. д-р Марияна Шехова - Канелова  

Втори курс – ас. Мария Младенова 

Трети курс – гл. ас. д-р Юлияна Ковачка 

Четвърти курс – доц. д-р Траян Попкочев 

 

            2. Социална педагогика (Задочна форма на обучение): 

Първи курс – доц. д-р Мая Сотирова 

Втори курс – ас. д-р Вяра Цветанова 

Трети курс – гл. ас. д-р Светлана Николаева 

 

3. Педагогика и образователен мениджмънт: 

Първи курс – доц. д-р Веска Гювийска 

Втори курс – доц. д-р Снежана Попова 

Трети курс – доц. дн Лидия Цветанова – Чурукова 

 

 4. Специална педагогика (Редовна форма на обучение): 

Първи курс – ас. Янка Рангелова-Мирон  

Втори курс – гл. ас. д-р Милена Левунлиева 

Трети курс – доц. д-р Пелагия Терзийска 

 

 5. Специална педагогика (Задочна форма на обучение): 

Първи курс – доц. д-р Даниела Боцева  

Втори курс – ас. д-р Радослава Топалска 

Трети курс – доц. д-р Емилия Божкова 

 

 

 6. Физическо възпитание и спорт: 
Първи курс – гл. ас. д-р Стефан Кинов 

Втори курс – доц. д-р Кремка Станкова Петрова 

Трeти курс – гл. ас. д-р Илия Канелов 

Четвърти курс – гл. ас. д-р Невяна Докова  

 

7. Специалности ППЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП: 

Първи курс – доц. д-р София Дерменджиева 

 

8. Специалности ППЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП: 

Втори курс - гл. ас. д-р Славейка Златева 

 

9. Специалност Предучилищна педагогика и чужд език: 

Трети и четвърти курс - доц. д-р Веска Вардарева  

 

10. Специалност Начална училищна педагогика и чужд език: 

Трети и четвърти курс - доц. д-р Красимира Марулевска 

 



11. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (Редовна 

форма на обучение): 

Трети и четвърти курс - доц. д-р Ицка Дерижан  

 

12. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (Задочна 

форма на обучение): 

Първи курс – ас. д-р Василена Спасова 

Втори курс - ас. д-р Цветомира Иванова 

Трети курс – ас. д-р Ива Стаменова 

Четвърти курс – ас. д-р Валентина Чилева 

 

II. ОКС „Магистър“: 

 

1. Образователен мениджмънт (на български и английски език): 

гл. ас. д-р Марияна Шехова – Канелова 

2. Образователен мениджмънт (дистанционно обучение): 

ас. д-р Радослава Топалска  

3. Специална педагогика (на български и английски език): 

доц. д-р Пелагия Терзийска 

гл. ас. д-р Милена Левунлиева  

4. Социална превенция и консултиране: 

доц. д-р Снежана Попова 

5. Информационни технологии при обучението в начална училищна 

възраст: 

доц. дн Лидия Цветанова – Чурукова 

6. Педагогика за надарени деца: 

доц. д-р Веска Гювийска 

 

 Придобиване на квалификация „учител“  

 доц. д-р Николай Цанков 

 ас. д-р Радослава Топалска 

 

 

7. Предучилищна педагогика  
научен ръководител - проф. д. н. Елка Янакиева; 

административен отговорник – гл. ас. д-р Блага Джорова 

 

8. Начална училищна педагогика  
научен ръководител и административен отговорник - доц. д-р Янка 

Стоименова 

 

9. Предучилищна и начална училищна педагогика  
научен ръководител и административен отговорник - доц. д-р София 

Дерменджиева 

 

10. Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение  
научен ръководител и административен отговорник - доц. д-р Мариана 

Балабанова 

 

11. Интеркултурно образование  



научен ръководител и административен отговорник - доц. д-р Гергана 

Дянкова  

 

12. Предучилищна музикална педагогика  
научен ръководител и административен отговорник - доц. д-р Веска 

Вардарева 

 

13. Физическо възпитание и спорт  
научен ръководител и административен отговорник - доц. д-р Даниела 

Томова 

14. Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици 

гл. ас. д-р Илия Канелов 

 

15. Спортна анимация 

 гл. ас. д-р Илия Канелов 

 

 

                                   

 

 


