
   РАЗПИС 

 

на учебните занятия на Магистратура по УРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-                      Утвърдил: 

СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – втори курс    Декан на ФОЗ  
                                                    /Проф. д-р М. Семерджиева, дм/   
               летен семестър на учебната 2020/2021 г.  

                               

                    oт 29.03.2021 г.  до 17.04.2021 г. 

 

Дата  от 830 ч.  до  1230 ч. от 1300 ч.  до  1630 ч. 

29.03. 

понеделник 

лекции – 5ч.    Ергономия на труда в заведенията за медико- 

социални услуги 

Доц. Г. Петрова, дм 

лекции – 5ч.   Философска антропология  

Проф. Р. Масалджиева, дм 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

30.03. 

вторник 

лекции – 5ч.   Ергономия на труда в заведенията за медико- 

социални услуги 

Доц. Г. Петрова, дм 

лекции – 5ч. Икономика на социалните дейности 

Доц. Н. Атанасов, ди 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

31.03. 

сряда 

семинар – 5 ч.  Ергономия на труда в заведенията за медико- 

социални услуги  

Гл. ас. д-р М. Търновска, дм 

лекции – 5ч.   Ергономия на труда в заведенията за медико- 

социални услуги 

Доц. Г. Петрова, дм 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

01.04. 

четвъртък 

лекции – 5ч.   Маркетинг на социалните услуги 

Проф. Д. Димитрова, дм 

семинар – 5ч.    Философска антропология 

Ас. М. Караиванова,дп 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

02.04. 

петък 

лекции – 5ч.   Икономика на социалните дейности 

Доц. Н. Атанасов, ди 

семинар – 5 ч.  Маркетинг на социалните услуги 

гл. ас. д-р Б. Левтерова, дм 

                                                                                                                                                                                                                                                        
03.04. 

събота Почивен ден 

  
04.04. 

неделя 
Почивен ден 

 



 

 05.04. 

понеделник 

лекции – 5ч.   Философска антропология 

Проф. Р.Масалджиева, дм 

лекции – 5ч.   Маркетинг на социалните услуги  

Проф. Д. Димитрова, дм 

 

06.04. 

вторник 

лекции – 5ч.  Хигиенни изисквания към заведенията за медико- 

социални грижи 

доц. д-р В. Атанасова, дм 

 

семинар – 5ч.  Икономика на социалните дейности  

гл. ас. Р. Стоянова, дм 

   
07.04. 

сряда 

лекции – 5ч.  Социология 

Проф. Д. Димитрова, дм 

лекции – 5ч.  Медико-социална рехабилитация      

проф. д-р Мария Стойкова,дм  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

08.04. 

четвъртък 

лекции – 5ч.  Медико-социална рехабилитация      

проф. д-р Мария Стойкова,дм  

семинар – 5ч.  Социология 

гл. ас. д-р Б. Левтерова, дм 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
09.04. 

петък 

лекции – 5ч.  Социология 

Проф. Д. Димитрова, дм  

семинар – 5ч.   Медико-социална рехабилитация      

Асистент 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

10.04. 

събота 
Почивен ден 

 
11.04. 

неделя 
Почивен ден 

 

12.04. 

понеделник 

лекции – 5ч.  Хигиенни изисквания към заведенията за медико- 

социални грижи 

доц. д-р В. Атанасова, дм 

 

лекции – 5ч.  Социология 

Проф. Д. Димитрова, дм  

   

13.04. 

вторник 

лекции – 5ч.  Медико-социална рехабилитация      

проф. д-р Мария Стойкова,дм 

лекции – 5 ч.  Европейска и социална закрила и интеграция 

доц. д-р Д. Шопов, дм 

   

14.04. 

сряда 

семинар – 5ч.   Медико-социална рехабилитация      

Асистент  

лекции – 5 ч.  Бизнес етика 

Доц. Г. Петрова, дм 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

15.04. 

четвъртък 

лекции – 5 ч.  Европейска и социална закрила и интеграция 

доц. д-р Д. Шопов, дм  

семинар – 5 ч. Хигиенни изисквания към заведенията за медико- 

социални грижи 

Асистент  

                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Лекциите и семинарните занятия се провеждат в Зала 1 на Факултет по обществено здраве 

 

Във връзка с епидемиологичната обстановка обучението може и да се проведе on-line чрез Office 365 
 

 

 

 
 

 

 
16.04. 

петък 

лекции – 5 ч.  Бизнес етика 

Доц. Г. Петрова, дм 

семинар – 5 ч.  Европейска и социална закрила и интеграция 

доц. д-р Д. Шопов, дм  

                                                                                                                                                                                                                                                                               
17.04. 

събота 

семинар – 5 ч.  Бизнес етика 

Гл. ас. д-р М. Търновска, дм                             
 

  
18.04. 

неделя 
Почивен ден 

 


