
Специалност:

Дати ауд./с.з. ауд./с.з.

13/09/2017 г.

14/09/2017 г. 146 к.з. 531 к.з.

15/09/2017 г. 146 к.з. 531 к.з.

16/09/2017 г. 146 к.з. 531 к.з.

17/09/2017 г. 423 ауд. 531 к.з.

18/09/2017 г. 423 ауд.
531 к.з.                    
534 к.з.

19/09/2017 г. 423 ауд.
536 к.з.                    
534 к.з.

20/09/2017 г. 534 к.з. 422 ауд.

21/09/2017 г. 346 к.з. 422 ауд.

22/09/2017 г. 534 к.з. 346 к.з.

23/09/2017 г.

24/09/2017 г.

1б - Компютърни числени методи        гл.ас.д-р 
П. Атанасова                                         

1а - Компютърни числени методи        гл.ас.д-р 
П. Атанасова                                             1б - 
Компютърна лингвистика                        ас. д-р 

Георги Пашев                                                            

1б - Компютърни числени методи        гл.ас.д-р 
П. Атанасова                                            1а - 
Компютърна лингвистика                   ас. д-р 

Георги Пашев

Лекцци - Уеб сървърни  езици                             
доц. Н. Павлов/ гл.ас.д-р Д. Благоев

Лекции - Компютърни числени методи     
гл.ас.д-р Павлина Атанасова 

Лек.Уеб сървърни езици       доц.Н.Павлов/ 
гл.ас.д-р Д.Благоев

Лекцци - Уеб сървърни  езици                             
доц. Н. Павлов/ гл.ас.д-р Д. Благоев

1б - Компютърни числени методи        гл.ас.д-р 
П. Атанасова 

Избираеми дисциплини - №1-231, №2-441, №3-422, №4-

232, №5-431, №6-541, №7-535, №8-436, №9-534, №10-536, 

№11-434, №12-533, №13-433, №14-424, №15-547,№16-432, 

№17-531, №18-532, №19-346, №20-435, №21-446, №22-546

Избираеми дисциплини - №1-231, №2-441, №3-422, №4-
232, №5-431, №6-541, №7-535, №8-436, №9-534, №10-536, 
№11-434, №12-533, №13-433, №14-424, №15-547,№16-
432, №17-531, №18-532, №19-346, №20-435, №21-446, 
№22-546

Избираеми дисциплини - №1-231, №2-441, №3-422, №4-

232, №5-431, №6-541, №7-535, №8-436, №9-534, №10-536, 

№11-434, №12-533, №13-433, №14-424, №15-547,№16-432, 

№17-531, №18-532, №19-346, №20-435, №21-446, №22-546

1б - Компютърна лингвистика                        
ас. д-р Георги Пашев                                                                                                      

Лекции - Компютърна лингвистика                       
проф. Георги Тотков

1а, 1б - Уеб сървърни  езици, хон.ас.                             

Лекции - Компютърна лингвистика                       
проф. Георги Тотков

1а - Компютърна лингвистика                        
ас. д-р Георги Пашев                                                     

1а, 1б - Уеб сървърни  езици, хон.ас.                             

Избираеми дисциплини - №1-231, №2-441, №3-422, №4-
232, №5-431, №6-541, №7-535, №8-436, №9-534, №10-536, 
№11-434, №12-533, №13-433, №14-424, №15-547,№16-
432, №17-531, №18-532, №19-346, №20-435, №21-446, 
№22-546

14.00-18.15

Информатика            Есенен триместър (А)           ІV курс           1гр., 2 подгр. 

1а - Компютърни числени методи        гл.ас.д-р 
П. Атанасова 

1а - Компютърни числени методи        гл.ас.д-р 
П. Атанасова                                      

Лекции - Компютърни числени методи     
гл.ас.д-р Павлина Атанасова 

9.00-13.15

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, 2017/2018

Лекции - Компютърни числени методи     
гл.ас.д-р Павлина Атанасова 


