
Г Р А Ф И К  

 

Лекционни курсове  за докторанти, 2023 год. 
 

 

 Лекционните часове по описаните в таблицата дисциплини ще се 

проведат онлайн или присъствено на датите и по начина, посочени в 

лявата колона на таблицата. 

 За часовете, които ще се провеждат онлайн, преподавателите ще 

изпратят линк за присъединяване към срещата на имейлите, които 

докторантите са  предоставили в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив. За някои лекционни курсове предварително е посочен линк 

под дата.  

 Срещите ще се осъществяват посредством приложението Google Мeet. 

Всеки онлайн участник трябва да разполага с интернет свързаност, 

уеб камера, микрофон и слушалки/колонки за комуникация.  

 Използването на Google Meet е възможно през компютър/лаптоп – (не 

изисква предварително инсталиране на приложение) или през 

смартфон  (необходимо е предварително да се инсталира безплатното 

приложение Meet). 

 В дясната колона от таблицата, под наименованието на отделните 

дисциплини, са записани имената на участниците, посочили 

конкретната дисциплина в Индивидуалния си план на обучение, както 

и имената на преподавателя и съответния контакт с него.    

 В дясната колона от таблицата, под наименованието на отделните 

дисциплини, са записани имената на участниците, посочили 

конкретната дисциплина в Индивидуалния си план на обучение, както 

и имената на преподавателя и съответния контакт с него.    

 Присъствието на докторантите е задължително и през двата поредни 

дни на провеждане на лекционния курс.  

 

Ф Е В Р У А Р И 

Дати:  

 

04.02.2023 г.  

 и   

05.02.2023 г. 

 

онлайн 

 

 

 

Дисциплина „Методология и методи на научните 

изследвания“ 

(За докторанти, български и китайски  граждани в 

ПН 8.2. Изобразително изкуство) 

Начален час  9.00  часа (българско време) 

(Преподавател:  Проф. д-р Галина Лардева) 

galina.lardeva@artacademyplovdiv.com  
 

Ивелина Стоянова-Михайлова ivelina.stoyanova@mail.bg 

Тодор Ненов                               todornenov@gmail.com 

Ванг Лиджун (Wang Lijun)       1150532646@qq.com  

Ду Ксиаокун (Du Xiaokun)       duxiaokun198421@gmail.com 

mailto:galina.lardeva@artacademyplovdiv.com
mailto:ivelina.stoyanova@mail.bg
mailto:todornenov@gmail.com
mailto:1150532646@qq.com
mailto:duxiaokun198421@gmail.com


Дати:  

 

04.02.2023 г.  

 и   

05.02.2023 г. 

 

онлайн 

 

Дисциплина „Културата на съвремието “ 

(За докторанти, китайски  граждани във всички ПН) 

Начален час  13,00 часа (българско време) 

(Преподавател:  доц. д-р Борис Минков) 

boris.minkov@artacademyplovdiv.com 

 

Ванг Лиджун (Wang Lijun)       1150532646@qq.com  

Ли Сио Ю (Li Xiaoyu)               591103603@qq.com  

Ин Хуанг (Ying Huang)             840065610@qq.com 

Ли Нианру (Li Nianru)               56459060@qq.com 

Ли Линке (Li Linke)            michelecoco@163.com 

Джан Юе (Zhang Yue)               253206795@qq.com 

Ду Ксиаокун (Du Xiaokun)       duxiaokun198421@gmail.com 

Лиу Ифън (Liu Yifei)          yifei.liu2020@gmail.com 

Лиу Йинг (Liu Ying)           42232558@qq.com 

Мън Сяо Сяо (Meng Xiaoxiao) 425212334@qq.com 

Юндзън Цуа (Yunzheng Zuo)   dsadgkol@163.com 

Ли Ген (Li Gen)                         ligen230@gmail.com 

Тинг Уенг (Ting Weng)            wt06210725@foxmail.com 

Дати:  
 

11.02.2023 г.  

 и   

12.02.2023 г. 
 

Присъствено 

ет. 3, ст. 44 

 

Дисциплина „Анализ и интерпретация в 

музикалното изкуство “ 

(За докторанти във всички ПН) 

Начален час  9.00 часа (българско време) 

(Преподавател:  доц. д-р Светослав Карагенов) 

svetoslav.karagenov@artacademyplovdiv.com 

 

Алпер Юнлютюрк          alper.unluturk@outlook.com) 

Елвира Матева                elvira.mateva@artacademyplovdiv.com 

Мартин Ненков               martin.123@abv.bg 

Христо Бъжев                  hristo_bazhev@abv.bg 

Михаил Делчев                michael@deltchev.dk 

Гуо Руй (Gup Rui)           1476436875@qq.com 

 

Дати:  

 

18.02.2023 г.  

от 12,30 ч.  

 и   

19.02.2023 г. 

от 9,00 ч. 

 

(българско време) 

 

онлайн 

 

 

Дисциплина „Културата на съвремието “ 

(За докторанти, български граждани във всички ПН) 

 (Преподавател:  доц. д-р Борис Минков) 

boris.minkov@artacademyplovdiv.com 

 

Алпер Юнлютюрк       alper.unluturk@outlook.com) 

Надежда Андреева      nadya_andreeva@abv.bg 

Иван Дончев                info@ivandonchev.com 

Ивелина Стоянова-Михайлова ivelina.stoyanova@mail.bg 

Тодор Ненов                 todornenov@gmail.com 

Елвира Матева             elvira.mateva@artacademyplovdiv.com 
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Дати:  

 

25.02.2023 г.  

 и   

26.02.2023 г. 

 

Присъствено и 

онлайн 

на следния линк: 
https://meet.google.com/tgy-

pjmi-kcw?authuser=0 

 

 

Дисциплина „Методология и методи на научните 

изследвания“ 

(За докторанти, български граждани в ПН 8. 3. 

Музикално и танцово изкуство) 

Начален час  9,30  часа  (българско време) 

(Преподавател:  Проф. д. н. Явор Конов) 

yavor_konov@abv.bg. 

 

Алпер Юнлютюрк       alper.unluturk@outlook.com 

Надежда Андреева       nadya_andreeva@abv.bg 

Иван Дончев                 info@ivandonchev.com 

Мартин Ненков            martin.123@abv.bg 

Михаил Делчев            michael@deltchev.dk 

Елвира Матева             elvira.mateva@artacademyplovdiv.com 

Левен Адрианов          erdoganturanli@gmail.com  

 

 

М А Р Т 

 

Дати:  

 

04.03.2023 г.  

 и   

05.03.2023 г. 

 

онлайн 

на следния линк: 
https://meet.google.com/tgy-

pjmi-kcw?authuser=0 

 

(преводач при 

необходимост) 

 

 

Дисциплина „Методология и методи на научните 

изследвания“ 

(За докторанти, китайски граждани в ПН 8. 3. 

Музикално и танцово изкуство)  

Начален час  13,00  часа (българско време) 

(Преподавател:  Проф. д. н. Явор Конов) 

yavor_konov@abv.bg. 

 

Ли Сио Ю (Li Xiaoyu)               591103603@qq.com  

Ин Хуанг (Ying Huang)             840065610@qq.com 

Ли Нианру (Li Nianru)               56459060@qq.com 

Ли Линке (Li Linke)                   michelecoco@163.com 

Джан Юе (Zhang Yue)               253206795@qq.com 

Лиу Ифън (Liu Yifei)                 yifei.liu2020@gmail.com 

Лиу Йинг (Liu Ying)                  42232558@qq.com 

Мън Сяо Сяо (Meng Xiaoxiao) 425212334@qq.com 

Юндзън Цуа (Yunzheng Zuo)   dsadgkol@163.com 

Ли Ген (Li Gen)                         ligen230@gmail.com 

Тинг Уенг (Ting Weng)            wt06210725@foxmail.com 
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Дати:  

 

09.03.2023 г.  

 и   

10.03.2023 г. 

 

Онлайн  

на следния линк: 
https://meet.google.com/vch-

pzcq-qsp 

 

Дисциплина „Артмениджмънт“ 

(За докторанти  във всички ПН) 

Начален час  10,00 часа (българско време) 

(Преподавател:  проф. д-р Емилия Константинова) 

emilia.konstantinova@artacademyplovdiv.com 

 

Стойо Тинков              stoyot@gmail.com 

Михаил Делчев           michael@deltchev.dk 

Христо Бъжев              hristo_bazhev@abv.bg 

Иван Дончев                info@ivandonchev.com 
 
 
 

Дати:  

 

11.03.2023 г.  

 и   

12.03.2023 г. 

 

Присъствено -  

ет. 3, стая 46, ЦС 

 

 

Дисциплина „Академично писане за докторанти “ 

(За докторанти във всички ПН) 

Начален час  9,30 часа (българско време) 

(Преподавател:  проф. д-р Полина Куюмджиева) 

kujumdzieva@mail.bg 

 

Алпер Юнлютюрк       alper.unluturk@outlook.com 

Надежда Андреева      nadya_andreeva@abv.bg 

Иван Дончев                info@ivandonchev.com 

Ивелина Стоянова-Михайлова ivelina.stoyanova@mail.bg 

Тодор Ненов                 todornenov@gmail.com 

Мартин Ненков            martin.123@abv.bg 

Михаил Делчев            michael@deltchev.dk 

Елвира Матева             elvira.mateva@artacademyplovdiv.com 

 
 
 
 
 

Дати:  

 

18.03.2023 г. 

 

И 

 

19.03.2023 г.  

 

Онлайн  

на следния линк: 
https://meet.google.com/njx-

kwds-azf 

Дисциплина „Проекти и финансиране в изкуството “ 

(За докторанти, български граждани във всички ПН) 

Начален час  10.00  часа (българско време) 

(Преподавател:  доц. д-р Васил Колев) 

vasil.kolev@artacademyplovdiv.com 

 

Алпер Юнлютюрк       alper.unluturk@outlook.com 

Надежда Андреева      nadya_andreeva@abv.bg 

Иван Дончев                info@ivandonchev.com 

Ивелина Стоянова-Михайлова ivelina.stoyanova@mail.bg 

Тодор Ненов                 todornenov@gmail.com 

Мартин Ненков            martin.123@abv.bg 

Михаил Делчев            michael@deltchev.dk 
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Дати:  

 

23.03.2023 г.  

 и   

24.03.2023 г. 

 

Онлайн 

на следния линк: 
meet.google.com/ddv-aowy-

gfk 

 

Дисциплина „Семинар за докторанти“ 

(За докторанти, китайски граждани във всички ПН) 

Начален час  13,00  часа (българско време) 

(Преподавател:  проф. д-р Цветанка Коловска) 

tsvetana.kolovska@artacademyplovdiv.com 
 

Ванг Лиджун (Wang Lijun)       1150532646@qq.com  

Ли Сио Ю (Li Xiaoyu)               591103603@qq.com  

Ин Хуанг (Ying Huang)             840065610@qq.com 

Ли Нианру (Li Nianru)               56459060@qq.com 

Ли Линке (Li Linke)            michelecoco@163.com 

Джан Юе (Zhang Yue)               253206795@qq.com 

Ду Ксиаокун (Du Xiaokun)       duxiaokun198421@gmail.com 

Лиу Ифън (Liu Yifei)          yifei.liu2020@gmail.com 

Лиу Йинг (Liu Ying)           42232558@qq.com 

Мън Сяо Сяо (Meng Xiaoxiao) 425212334@qq.com 

Юндзън Цуа (Yunzheng Zuo)   dsadgkol@163.com 

Ли Ген (Li Gen)                         ligen230@gmail.com 

Тинг Уенг (Ting Weng)            wt06210725@foxmail.com 
 

Дати:  

 

25.03.2023 г.  

 и   

26.03.2023 г. 

 

Онлайн 

на следния линк: 
meet.google.com/ddv-aowy-

gfk 

 

 

Дисциплина „Семинар за докторанти“ 

(За докторант, български граждани във всички ПН) 

Начален час  10,00 часа (българско време) 

(Преподавател:  проф. д-р Цветанка Коловска) 

tsvetana.kolovska@artacademyplovdiv.com 
 

Алпер Юнлютюрк       alper.unluturk@outlook.com 

Надежда Андреева      nadya_andreeva@abv.bg 

Иван Дончев                info@ivandonchev.com 

Ивелина Стоянова-Михайлова        

                                      ivelina.stoyanova@mail.bg 

Тодор Ненов                todornenov@gmail.com 

Мартин Ненков           martin.123@abv.bg 

Михаил Делчев           michael@deltchev.dk 

Елвира Матева            elvira.mateva@artacademyplovdiv.com 

Дати:  

 

30.03.2023 г. –  

ет. 3, ст. 46, ЦС  

 и   

31.03.2023 г. –  

ет. 1, ст. 7, ЦС 

 

Присъствено  
 

 

Дисциплина „PR и реклама в изкуството “ 

(За докторанти във всички ПН) 

Начален час  9,00  часа (българско време) 

(Преподавател:  проф. д-р Любомир Караджов) 

lyubomir.karadzhov@artacademyplovdiv.com 

 

Стойо Тинков             stoyot@gmail.com 

Кирил Пенчев             kpenchev1912@gmail.com 

Христо Бъжев             hristo_bazhev@abv.bg 

Елвира Матева           elvira.mateva@artacademyplovdiv.com 
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Дати:  

 

30.03.2023 г.  

 и   

31.03.2023 г. 

 

Онлайн 

на следния линк: 
meet.google.com/ddv-aowy-

gfk 

Дисциплина „Иновации и креативност в 

образователния процес по изкуствата “ 

За докторанти, китайски граждани във всички ПН 

Начален час  13,00  часа (българско време) 

(Преподавател:  проф. д-р Цветанка Коловска) 

tsvetana.kolovska@artacademyplovdiv.com 
 
 

Ванг Лиджун (Wang Lijun)       1150532646@qq.com  

Ли Сио Ю (Li Xiaoyu)               591103603@qq.com  

Ин Хуанг (Ying Huang)             840065610@qq.com 

Ли Нианру (Li Nianru)               56459060@qq.com 

Ли Линке (Li Linke)            michelecoco@163.com 

Джан Юе (Zhang Yue)               253206795@qq.com 

Ду Ксиаокун (Du Xiaokun)       duxiaokun198421@gmail.com 

Лиу Ифън (Liu Yifei)          yifei.liu2020@gmail.com 

Лиу Йинг (Liu Ying)           42232558@qq.com 

Мън Сяо Сяо (Meng Xiaoxiao) 425212334@qq.com 

Юндзън Цуа (Yunzheng Zuo)   dsadgkol@163.com 

Ли Ген (Li Gen)                         ligen230@gmail.com 

Тинг Уенг (Ting Weng)            wt06210725@foxmail.com 

 
ЧУЖД ЕЗИК - Английски език/ Руски език 

 

Часовете по чужд език ще се провеждат по уговорен график с преподавателя по съответния 
език. 
Преподавателите ще се свържат с докторантите, избрали да изучават чужд език, за 
уточнение на групите и часовете за провеждане на лекционните курсове и упражненията. 
 

Английски език: Преподавател : Калина Дечева  
kalina.decheva@artacademyplovdiv.com 

Руски език: Преподавател: доц. д-р Весела Казашка vesela.kazashka@artacademyplovdiv.com 
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