
Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University - 1 -

"St. Kliment Ohridksi"

Schedules 13-Feb-23

razpis leten 2022.mfw (Mimosa Scheduling Software 7.1.3) © Mimosa Software Ltd. 1986-2023

БП Класическа филология, 1 курс   [1]

БП_Кл_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

  08:15-

-09:00  

Старогръцката литература през епохата на
класиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 

Увод в литературната теория
доц. д-р Мария Калинова 

(избираемо упражнение) (през седмица) 
188 (Ректорат) 

Педагогика (профил учител)
проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова 

(лекция) 
65 (Ректорат) 

Зараждане и развитие на гръцката епиграма
гл. ас. д-р Димитър Илиев 

(избираема лекция) 
188 (Ректорат) 

  09:15-

-10:00  

Български учебници и учебни програми по
класически езици и антична цивилизация

гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 
(избираемо упражнение) 

188 (Ректорат) 

Старогръцката литература през епохата на
класиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 

Зараждане и развитие на гръцката епиграма
гл. ас. д-р Димитър Илиев 
(избираемо упражнение) 

188 (Ректорат) 

  10:15-

-11:00  
Увод в романското езикознание

гл. ас. д-р Димитър Илиев 
(избираема лекция) 

188 (Ректорат) 

Старогръцка култура, 1 част
гл. ас. д-р Марта Ивайлова 

(упражнение) (през седмица) 
187 (Ректорат) 

Морфология на латинския език и аналаз на текст
доц. д-р Цветан Василев 

(упражнение) 
187 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  
  12:15-

-13:00  

Римската литература през Сребърния век
доц. д-р Йоана Сиракова 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) 

Академично писане
проф. д-р Виолета Герджикова доц. д-р Невена

Панова 
(избираема лекция) 

185 (Ректорат) 

Морфология на латинския език и аналаз на текст
проф. дфн Анастас Герджиков 

(лекция) 
187 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  

Римската литература през Сребърния век
доц. д-р Йоана Сиракова 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 

  14:15-

-15:00  
Старогръцка култура, 1 част
проф. д-р Виолета Герджикова 

(лекция) 
187 (Ректорат) 

Въведение в старогръцкия език
гл. ас. д-р Димитър Илиев 

(упражнение) 
187 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  
Латинска епиграфика

гл. ас. д-р Николай Шаранков 
(избираема лекция) 

188 (Ректорат) 
  16:15-

-17:00  
Старобългарски език

доц. д-р Анета Димитрова 
(избираема лекция) 

186 (Ректорат) 

Увод в литературната теория
проф. д-р Амелия Личева 

(лекция) 
65 (Ректорат) 

  17:15-

-18:00  

Латинска епиграфика
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираемо упражнение) 
188 (Ректорат) 

  18:15-

-19:00  
Старобългарски език

доц. д-р Анета Димитрова 
(избираемо упражнение) 

186 (Ректорат) 

Палеобалкански езици
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираема лекция) 
188 (Ректорат) 

  19:15-

-20:00  
  20:15-

-21:00  
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БП Класическа филология, 2 курс   [1]

БП_Кл_2 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

  08:15-

-09:00  

Морфология на старогръцкия език и анализ на
текст, 2 част

проф. дфн Мирена Славова 
(упражнение) 
187 (Ректорат) 

Старогръцката литература през епохата на
класиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 

Увод в литературната теория
доц. д-р Мария Калинова 

(избираемо упражнение) (през седмица) 
188 (Ректорат) 

Педагогика (профил учител)
проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова 

(лекция) 
65 (Ректорат) 

Зараждане и развитие на гръцката епиграма
гл. ас. д-р Димитър Илиев 

(избираема лекция) 
188 (Ректорат) 

  09:15-

-10:00  

Старогръцката литература през епохата на
класиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 

Зараждане и развитие на гръцката епиграма
гл. ас. д-р Димитър Илиев 
(избираемо упражнение) 

188 (Ректорат) 

  10:15-

-11:00  
Старогръцка литература, 1 част

доц. д-р Невена Панова 
(упражнение) 
187 (Ректорат) 

Практически семинар по превод
доц. д-р Йоана Сиракова 

(избираема лекция) 
189 (Ректорат) Божества, празници и светилища в Древна

Гърция
гл. ас. д-р Марта Ивайлова 

(избираема лекция) 
176 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  

Практически семинар по превод
доц. д-р Йоана Сиракова 
(избираемо упражнение) 

189 (Ректорат) 

  12:15-

-13:00  

Римската литература през Сребърния век
доц. д-р Йоана Сиракова 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) Римска култура, 1 част

проф. д-р Виолета Герджикова 
(лекция) 

187 (Ректорат) 

Морфология на старогръцкия език и анализ на
текст, 2 част

проф. дфн Мирена Славова 
(лекция) 

187 (Ректорат) 

Работилница "Драма и Античност"
гл. ас. д-р Доротея Табакова 

(избираемо упражнение) 
188 (Ректорат) 

Интернет и информационни технологии в
обучението по класичиски езици и древност

гл. ас. д-р Димитър Илиев 
(избираемо упражнение) 

175 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  

Римската литература през Сребърния век
доц. д-р Йоана Сиракова 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 

  14:15-

-15:00  
Медиите в чуждоезиковото обучение

гл. ас. д-р Симеон Хинковски 
(избираема лекция) 

247 (Ректорат) 

Римска култура, 1 част
проф. д-р Виолета Герджикова 

(упражнение) 
187 (Ректорат) Фонетика и фонология на старогръцкия език

проф. дфн Мирена Славова 
(избираема лекция) 

176 (Ректорат) 

Латинска юридическа терминология
гл. ас. д-р Люба Радулова 

(избираема лекция) 
175 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  
Латинска епиграфика

гл. ас. д-р Николай Шаранков 
(избираема лекция) 

188 (Ректорат) 

Латински език и автори, 1 част
гл. ас. д-р Люба Радулова 

(упражнение) 
187 (Ректорат) 

  16:15-

-17:00  

Старогръцка литература, 1 част
доц. д-р Николай Гочев 

(лекция) 
187 (Ректорат) 

Дидактика на старогръцкия език
гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 

(избираема лекция) 
175 (Ректорат) 

Увод в литературната теория
проф. д-р Амелия Личева 

(лекция) 
65 (Ректорат) 

  17:15-

-18:00  

Латинска епиграфика
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираемо упражнение) 
188 (Ректорат) 

  18:15-

-19:00  
Палеобалкански езици

гл. ас. д-р Николай Шаранков 
(избираема лекция) 

188 (Ректорат) 

Дидактика на старогръцкия език
гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 

(избираемо упражнение) 
175 (Ректорат) 

Латинска юридическа терминология
гл. ас. д-р Люба Радулова 
(избираемо упражнение) 

175 (Ректорат) 

  19:15-

-20:00  
  20:15-

-21:00  
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БП Класическа филология, 3 курс   [1]

БП_Кл_3 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

  08:15-

-09:00  

Увод в литературната теория
доц. д-р Мария Калинова 

(избираемо упражнение) (през седмица) 
188 (Ректорат) 

Педагогика (профил учител)
проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова 

(лекция) 
65 (Ректорат) 

Зараждане и развитие на гръцката епиграма
гл. ас. д-р Димитър Илиев 

(избираема лекция) 
188 (Ректорат) 

  09:15-

-10:00  

Зараждане и развитие на гръцката епиграма
гл. ас. д-р Димитър Илиев 
(избираемо упражнение) 

188 (Ректорат) 

  10:15-

-11:00  
Латински език и автори, 3 част

доц. д-р Йоана Сиракова 
(упражнение) 
189 (Ректорат) 

Латински език и автори, 3 част
доц. д-р Йоана Сиракова 

(упражнение) 
189 (Ректорат) 

Практически семинар по превод
доц. д-р Йоана Сиракова 

(избираема лекция) 
189 (Ректорат) Божества, празници и светилища в Древна

Гърция
гл. ас. д-р Марта Ивайлова 

(избираема лекция) 
176 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  

Практически семинар по превод
доц. д-р Йоана Сиракова 
(избираемо упражнение) 

189 (Ректорат) 

  12:15-

-13:00  

Академично писане
проф. д-р Виолета Герджикова доц. д-р Невена

Панова 
(избираема лекция) 

185 (Ректорат) 

Работилница "Драма и Античност"
гл. ас. д-р Доротея Табакова 

(избираемо упражнение) 
188 (Ректорат) 

Старогръцки език и автори, 1 част
проф. дфн Мирена Славова 

(упражнение) 
188 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  
  14:15-

-15:00  
Фонетика и фонология на старогръцкия език

проф. дфн Мирена Славова 
(избираема лекция) 

176 (Ректорат) 
  15:15-

-16:00  
Латинска епиграфика

гл. ас. д-р Николай Шаранков 
(избираема лекция) 

188 (Ректорат) 
  16:15-

-17:00  
Дидактика на старогръцкия език

гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 
(избираема лекция) 

175 (Ректорат) 

Увод в литературната теория
проф. д-р Амелия Личева 

(лекция) 
65 (Ректорат) 

  17:15-

-18:00  

Латинска епиграфика
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираемо упражнение) 
188 (Ректорат) 

  18:15-

-19:00  
Палеобалкански езици

гл. ас. д-р Николай Шаранков 
(избираема лекция) 

188 (Ректорат) 

Дидактика на старогръцкия език
гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 

(избираемо упражнение) 
175 (Ректорат) 

  19:15-

-20:00  
  20:15-

-21:00  
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БП Класическа филология, 4 курс   [1]

БП_Кл_4 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

  08:15-

-09:00  

Дидактическа практика
гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 

(избираемо упражнение) 

  09:15-

-10:00  
  10:15-

-11:00  
Старогръцки език и автори, 3 част

гл. ас. д-р Доротея Табакова 
(упражнение) 
188 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  
  12:15-

-13:00  

Старогръцки език и автори, 3 част
проф. дфн Петя Янева 

(упражнение) 
175 (Ректорат) 

Латински език и автори, 5 част
гл. ас. д-р Люба Радулова 

(упражнение) 
175 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  
  14:15-

-15:00  
Латинска юридическа терминология

гл. ас. д-р Люба Радулова 
(избираема лекция) 

175 (Ректорат) 
  15:15-

-16:00  
  16:15-

-17:00  
Дидактика на старогръцкия език

гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 
(избираема лекция) 

175 (Ректорат) 
  17:15-

-18:00  
  18:15-

-19:00  
Дидактика на старогръцкия език

гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 
(избираемо упражнение) 

175 (Ректорат) 

Латинска юридическа терминология
гл. ас. д-р Люба Радулова 
(избираемо упражнение) 

175 (Ректорат) 

  19:15-

-20:00  
  20:15-

-21:00  


