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Иванка Стоянова
tmfv@uni-plovdiv.bg;
vanq@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Силвана Боева
(s_boeva@uni-plovdiv.bg)
Татяна Найденова (naydenova@uni-plovdiv.bg)

Пепа Петкова
(pepa_petkova@uni-plovdiv.bg)

доц. д-р Людмила Векова (l_vekova@uni-plovdiv.bg;) и
гл. ас. д-р Виктория Ангелова (viki.angelova@uniplovdiv.bg)
доц. д-р Кирилка Тагарева (tagareva_k_s@abv.bg;
tagareva_k_s@uni-plovdiv.bg) ) и гл. ас. д-р Гергана
Славчева (slavcheva@uni-plovdiv.bg)
доц. д-р Кирилка Тагарева (tagareva_k_s@uniplovdiv.bg) и гл. ас. д-р Венелина Стоева
(venelina.stoeva@uni-plovdiv.bg)
доц. д-р Албена Овчарова (albena_aleks@yahoo.com;
a_ovcharova@uni-plovdiv.bg) и гл. ас. д-р Диана
Димитрова (d.dimitrova@uni-plovdiv.bg)
Проф. д-р Галин Цоков (gtzokov@uni-plovdiv.bg) и ас.
д-р Христина Григорова (tinagrigorova@uniplovdiv.bg)
Проф. д.п.н. Дора Левтерова (doralg@uni-plovdiv.bg) и
гл. ас. д-р Ваня Сивакова (vaniasivakova@uniplovdiv.bg)
доц. д-р Екатерина Чернева (ekaterinacherneva@uniplovdiv.bg), ас. д-р Биляна Калоферова
(b.kaloferova@uni-plovdiv.bg)
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редовно
обучение

Психология

Пепа Петкова
(pepa_petkova@uni-plovdiv.bg)

Психология
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Психология

Пепа Петкова
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Амалия Урумова
(a_urumova@uni-plovdiv.bg)
Амалия Урумова
(a_urumova@uni-plovdiv.bg;)
Амалия Урумова
(a_urumova@uni-plovdiv.bg;
amalia@gbg.bg)
Александрина Ангелова
(angelova_a@uni-plovdiv.bg)
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и начална
обучение
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педагогика
plovdiv.bg)
педагогика
Предучилищна Редовно Предучилищна Александрина Ангелова
педагогика
обучение
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(angelova_a@uni-plovdiv.bg)
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доц. д-р Димитрина Капитанова (d_kapitanova@uniplovdiv.bg) и гл. ас. д-р Вилислав Радев (vradev@uniplovdiv.bg)

Редовно
обучение

Начална
училищна
педагогика

Невена Стоянова
(nevenastoyanova@uniplovdiv.bg)

доц. д-р Боряна Иванова (borjana-ivanova@uniplovdiv.bg), ас. д-р Елена Каменова
(elena_kamenova@uni-plovdiv.bg)
доц. д-р Боряна Иванова (borjana-ivanova@uniplovdiv.bg), ас. д-р Елена Каменова
(elena_kamenova@uni-plovdiv.bg)
доц. д-р Ани Епитропова (epitropova@uni-plovdiv.bg)
и гл. ас. д-р Пенка Димитрова (pepidim@uniplovdiv.bg)

Редовно
обучение
редовно
обучение

Начална
училищна
педагогика
Естетическо
възпитание

Невена Стоянова
(nevenastoyanova@uniplovdiv.bg)
Любов Букова
(bukova@uni-plovdiv.bg)

доц. д-р Николинка Атанасова (alnina@uniplovdiv.bg;) и ас. д-р Александра Николова
(aleksandra_in@abv.bg)
доц. д-р Методий Ангелов (metodiyangelov@uniplovdiv.bg)

редовно
обучение

Естетическо
възпитание

Любов Букова
(bukova@uni-plovdiv.bg)

проф. д-р Даниела Маркова (dmarkova@uniplovdiv.bg) и ас. д-р Надежда Ангелова
(n_angelova@uni-plovdiv.bg)

редовно
обучение

Естетическо
възпитание

Любов Букова
(bukova@uni-plovdiv.bg)

редовно
обучение

Музика

Любов Букова
(bukova@uni-plovdiv.bg)

проф. д.изк.н. Бисер Дамянов (bdamianov@uniplovdiv.bg) и ас. д-р Надежда Ангелова
(n_angelova@uni-plovdiv.bg)
проф. д-р Таня Бурдева (t_burdeva@uni-plovdiv.bg) и
гл. ас. д-р Антония Балева (antoniyabaleva@uniplovdiv.bg)

Редовно Предучилищна Александрина Ангелова
обучение
педагогика
(angelova_a@uni-plovdiv.bg)

Педагогика на
обучението по
музика
Джаз и поп
изпълнителско
изкуство

редовно
обучение

Музика

Любов Букова
(bukova@uni-plovdiv.bg)

редовно
обучение

Музика

Любов Букова
(bukova@uni-plovdiv.bg)

доц. д-р Диана Станчева (dianastancheva@uniplovdiv.bg) и гл. ас. д-р Мария Кръстанова
(m_krastanova@uni-plovdiv.bg)
доц. д-р Веселин Койчев (veselinkoychev@uniplovdiv.bg) и гл. ас. д-р Майя Бошева
(maya_bosheva@uni-plovdiv.bg)

