
Специалност: редовно

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

ІV курс,  VІІІ семестър,  

от 10.IV до 29.V     от 13.30 до 18.30 ч. 2а упр.Технология на лекарствените средства II ч.        гл.ас. Тенева    

лаб.ОХТ                                           

от 6.IV до 18.V от 8.00 до 12.00 ч.    1б упр.Материали за медицината            

гл.ас.Костова, гл.ас.Петкова    лаб.НХТ 

от 6.IV до 18.V от 12.30 до 16.30 ч.    2б упр.Материали за медицината            

гл.ас.Костова, гл.ас. Петкова    лаб.НХТ 

от 5.IV до 17.V от 8.00 до 12.00 ч.    2а упр.Материали за медицината            

гл.ас.Костова, гл.ас. Петкова    лаб.НХТ 

от 5.IV до 17.V от 12.30 до 16.30 ч.    1а упр.Материали за медицината            

гл.ас.Костова, гл.ас. Петкова   лаб.НХТ 

от 7.IV до 12.V     от 13.30 до 18.30 ч. 1б упр.Технология на лекарствените средства II ч.         гл.ас. Тенева    

лаб.ОХТ                                           

от 7.IV до 26.V  от 13.30 до 18.00 ч.                                                                                        

2б упр.Анализ на лекарствени вещества   II ч.                                                                   

Гл.ас.Божилов     лаб.хроматографска

от 7.IV до 12.V     от 8.00 до 13.00 ч. 1а упр.Технология на лекарствените средства II ч.         гл.ас. Тенева    

лаб.ОХТ                                           

от 5.IV до 10.V     от 13.30 до 18.30 ч. 2а упр.Технология на лекарствените средства II ч.         гл.ас. Тенева    

лаб.ОХТ                                           

от 8.IV до 27.V     от 13.30 до 18.30 ч. 1а упр.Технология на лекарствените средства II ч.         гл.ас. Тенева    

лаб.ОХТ                                           

online       от 15.II до 22.III   от 13.30 до 17.45 ч.    

Лек.Материали за медицината  доц. 

Патронов/проф.Антова

online      от 15.II до 15.III   от 8.15 до 12.30 ч.        Лек. 

Технология на лекарствени средства II ч.   проф.Антова

online    от 14.II до 21.III   от 8.30 до 12.45 ч.                    

ИДIV:Лек.Фармакокинетика   доц.Стоянова   +АК

online       от 14.II до 21.III   от 13.30 до 17.45 ч.                              

ИДIV: Храни и хигиена на храните       доц. Ангелова-

Ромова        +МФ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 2 гр. 4 подгр.     40 бр.Медицинска  химия

Петък

Събота

от 4.IV до 23.V от 8.00 до 13.00 ч. ИДIV:упр. Химическа и фармацевтична 

промишленост на България   гл.ас.д-р Костова/ гл.ас.Тенева   лаб.НХТ

от 5.IV до 10.V     от 8.30 до 13.30 ч. 2б упр.Технология на лекарствените средства II ч.         гл.ас. Тенева    

лаб.ОХТ                                           

online      от 23.II до 30.III   от 8.30 до 12.45 ч                      

ИДIV:упр.Фармакокинетика   доц.Стоянова

от 6.IV до 25.V  от 8.30 до 13.00 ч.                                                                                        

1а упр.Анализ на лекарствени вещества   II ч.                                                                   

Гл.ас.Божилов     лаб.хроматографска

online     от 18.II до 1.IV   от 8.15 до 12.30 ч.          Лек. 

Технология на лекарствени средства II ч.   проф.Антова

от 7.IV до 26.V  от 8.30 до 13.00 ч.                                                                                        

2а упр.Анализ на лекарствени вещества   II ч.                                                                   

Гл.ас.Божилов     лаб.хроматографска

от 9.00 до 13.30 ч. от 9.IV,16.IV,14.V,21.V,28.V ИДIV:упр. Храни и 

хигиена на храните      доц.Ангелова-Ромова  лаб.ОХТ

от 8.IV до 27.V   от 8.00 до 13.00 ч. 2б упр.Технология на лекарствените средства II ч.          гл.ас. Тенева    

лаб.ОХТ                                           

от 10.IV до 29.V   от 8.00 до 13.00 ч. 1б упр.Технология на лекарствените средства II ч.          гл.ас. Тенева    

лаб.ОХТ                                           

Вторник

Сряда

Четвъртък

Понеделник

Неделя

online    от 17.II до 31.III   от 8.15 до 12.30 ч.                     

ИДIV: Лек.Химическа и фармацевтична промишленост на 

България   доц.Патронов/ гл.ас.Тенева   +Х+КХ

online      от 17.II до 31.III   от 13.30 до 17.45 ч.     

Лек.Анализ на лекарствени вещества  II ч.      

Гл.ас.Божилов

от 5.IV до 17.V  от 13.30 до 18.00 ч.                                                                                        

1б упр.Анализ на лекарствени вещества   II ч.                                                                   

Гл.ас.Божилов     лаб.хроматографска

Практика на дати
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