
Специалност:     1 гр. 1 подгр. 10 бр.

7.30-9.00 9.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.30 13.30-15.00 15.00-16.30 16.30-18.00 18.00-19.30

Събота

ИД Специален предмет, задължително пиано- по график ,ИД:   лек.+упр.   

упр. История на 

музиката II ч.   

Гл.ас.Балева                  

504 с.з.

ИД Специален предмет, задължително пиано- по график ,ИД:   лек.+упр.   

Петък

Сряда

ИД Специален предмет, задължително пиано- по график ,ИД:   лек.+упр.   Тренинг по вербална комуникация по график Ас. Ковачев

Неделя

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Педагогика на обучението по музика І курс,   ІІ семестър,

Понеделник

Вторник

Солфеж    

гл.ас.Червенакова    

504 с.з. 

ИД Специален предмет, задължително пиано- по график ,ИД:   лек.+упр.   

ИД Специален предмет, задължително пиано- по график ,ИД:   лек.+упр.  

Лек. Психология   

гл.ас.Славчева   

поток   323 ауд.

Тренинг по 

вербална 

комуникация по 

график Ас. Ковачев   

105 с.з.

Лек. Теория на музиката II ч.    +Муз.    Гл.ас.Станчева        

505 с.з.

упр. Теория на музиката   гл.ас.Станчева    

505 с.з. 

Лек. История на музиката II ч. 

гл.ас.А.Балева   +Муз.   505 с.з.
Четвъртък

Спорт     +Муз              

Нова зала



Специалност:     1 гр. 1 подгр. 9 бр.

7.30-9.00 9.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.30 13.30-15.00 15.00-16.30 16.30-18.00 18.00-19.30

Вторник

упр. Дирижиране на хор и оркестър от 

клавир     гл.ас.д-р Р. Жекова       505 

с.з.  +Муз.+ДПИИ

Специален предмет (инструмент/пеене)IV ч., синтезатор, задължително пиано- по график

ІІІ курс,   VІ семестър,Педагогика на обучението по музика

Специален предмет (инструмент/пеене)IV ч., синтезатор, задължително пиано- по график

Специален предмет (инструмент/пеене)IV ч., синтезатор, задължително пиано- по график

Сряда

Лек.                                                                   

МОМ в СОУ     

доц.Бурдева                         

505 с.з.                          

+Музика

МОМузика    гл.ас.д-р М- Митева   

лек.Харм.с аранж.    

д-р Здр. Хвърката    

506 с.з.  +Муз.     

Петък

Солфеж                        

гл.ас.Червенакова                     

504 с.з. 

у.Харм.с аранж.     д-

р Здр. Хвърката    

506 с.з.       

упр.Методика на обучението по муз.                                                                  

в СОУ  докт.Кацарова                        

8.III,15.III,22.III,29.III,3.V,10.V,17.V                   

504 с.з.                        

Неделя

Четвъртък

Специален предмет (инструмент/пеене)IV ч., синтезатор, задължително пиано- по график

Събота

от 11.10 до 14.10 ч.  лек.+упр.Музикална 

психология                                                                                          

гл.ас. д-р М.Манева                                                                                                            

505 с.з.           +3Муз.    

Специален предмет (инструмент/пеене)IV ч., синтезатор, задължително пиано- по график

Лек. + упр. Музикални компютърни технологии             гл.ас.д-

р                    Станчева  к.з.- 3-ти етаж    1-ва седмица     поток  

316а к.з.  +Муз.+ДПИИ   

                                                                                              

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”


