ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Православно богословие
І курс, ІI сем.

Специалност:

Дати

8.30-13.00

ауд./с.з.

14.00-18.30

ауд./с.з.

23.01.2017 г.

Църковнославянско четене / упр/ доц.Стефанов

1 с.з.

Църковнославянско четене / упр/ доц.Стефанов до 17.00ч.

1 с.з.

Богослужение и типик / л / - доц.
Стефанов до 17.00 ч.
Източноцърковно пеене
проф.Папахронис
от 17.00-18.30
Източноцърковно пеене
проф.Папахронис от 14.0015.30ч. Обща история на църквата
/ л/ 17.00-18.30
Източноцърковно пеене
проф.Папахронис от 14.0015.30ч. Обща история на църквата
/ л/ 17.00-18.30
Църковнославянски ез./у/ Пасков
от 14.00 до 17.00 ч.
Обща история на църквата / у/
митрополит Григорий 17.00-18.30

Църковнославянско четене / упр/ 24.01.2017 г.
доц.Стефанов до 12.15 ч.

1 с.з.

25.01.2017 г.

Обща история на църквата / л/
- митрополит Григорий

1 с.з.

26.01.2017 г.

Обща история на църквата / л/
- митрополит Григорий

1 с.з.

27.01.2017 г.

Обща история на църквата / у/
- митрополит Григорий

1 с.з.

28.01.2017 г.

Обща история на църквата / у/
- митрополит Григорий до 13.45

1 с.з.

Руски език / у/ - Филипова от 14.0017.00 Английски език / л /
митрополит Григорий 17.00-18.30

30.01.2017 г.

Английски език / л /
митрополит Григорий

1 с.з.

Въведение в Св. Писание наСтария
завет/л/ -Николов до 17.00
Английски език / л /
митрополит Григорий 17.00-18.30

31.01.2017 г.

Английски език / л /
митрополит Григорий до 12.15

1 с.з.

Въведение в Св. Писание на
Стария завет/л/ -Ив.Николов

01.02.2017 г.

Библейска археология / л / доц.Топалилов

1 с.з.

Библейска археология / л / доц.Топалилов

03.02.2017 г.

Тълкувание на Св. Писание на
Стария завет/л/ -Ив.Николов

1 с.з.

Тълкувание на Св. Писание на Стария
завет/л/ -Ив.Николов

1 с.з.

Богослужение и типик / л / - доц.
Стефанов до17.45

06.02.2017 г.

Библейска археология / л+у / доц.Топалилов

1 с.з.

Библейска археология /у / доц.Топалилов от 13.30 до 16.30
Руски език / у/ - Филипова от
16.30ч. до 18.45

07.02.2017 г.

Въведение в Св. Писание на
Стария завет/л+у/ -Ив.Николов

1 с.з.

Руски език / у/ - Филипова до
17.00ч.

08.02.2017 г.

Църковнославянски ез./л/
проф.Пенев до 11.30 ч.

1 с.з.

Руски език / у/ - Филипова от 14.0017.00

04.02.2017 г.

Богослужение и типик / л / доц. Стефанов

09.02.2017 г.

Църковнославянски ез./л/
проф.Пенев до 11.30 ч.

1 с.з.

Църковнославянски ез./у/ Пасков
от 15.00 до 18.00 ч.

10.02.2017 г.

Изпит по Английски език

1 с.з.

Изпит по Английски език

11.02.2017 г.

Въведение в Св. Писание на
Стария завет/упр/ -Ив.Николов

1 с.з.

Тълкувание на Св. Писание на
Стария завет/у/ -Ив.Николов до
17.45

13.02.2017 г.

Тълкувание на Св. Писание на
Стария завет/л+у/ -Ив.Николов

1 с.з.

Въведение в богословието /л/ митрополит Николай от 13.30 до
18.45

14.02.2017 г.

Въведение в богословието /л/ митрополит Николай 13.45

1 с.з.

15.02.2017 г.

Църковнославянски ез./л/
проф.Пенев до 11.30 ч.

1 с.з.

16.02.2017 г.

Въведение в Св. Писание на
Стария завет/у/ -Ив.Николов

1 с.з.

17.02.2017 г.

Църковнославянски ез./л/
проф.Пенев до 10.45 ч.

1 с.з.

Източноцърковно пеене
проф.Папахронис
от 17.00-18.30

1 с.з.

Богослужение и типик /упр / - доц.
Стефанов до 15.30
Източноцърковно пеене
проф.Папахронис
от 17.00-18.30

Богослужение и типик / упр / - доц.
18.02.2017 г.
Стефанов

Църковнославянски ез./у/ Пасков
от 14.00 до 17.00 ч.
Източноцърковно пеене
проф.Папахронис
от 17.00-18.30
Църковнославянски ез./у/ Пасков
от 14.00 до 17.00 ч.
Източноцърковно пеене
проф.Папахронис
от 17.00-18.30
Църковнославянски ез./у/ Пасков
от 15.00 до 17.15 ч.
Източноцърковно пеене
проф.Папахронис
от 17.30-19.00

