
График за пътуване на студенти от ПУ “Паисий Хилендарски” от Пловдив до 
Бургас и обратно за теренна практика - Царево 

 
Тръгване -  25 май 2009 г.

Връщане – 

 - автобус – 33 студенти – I курс Екология (задочно обучение), II 
курс Биология и Химия (задочно обучение), II курс Биология (задочно обучение); 
Ръководител – доц. Донев 

5 юни 2009 г.

 

 – 10.40 ч. (бърз влак) - 33 студенти; I курс Екология (задочно 
обучение), II курс Биология и Химия (задочно обучение), II курс Биология (задочно 
обучение); 

Тръгване - 25 май 2009 г

Връщане - 

 - 13.10 ч. (бърз влак) – 41 студенти; I курс и  II курс Екология,  
Кърджали; Ръководител – гл. ас. Димитров; 

6 юни 2009 г.

 

 – 6.55 (бърз влак) – 41 студенти; I курс и  II курс Екология 
Кърджали; 

Тръгване - 26 май 2009 г. 

Връщане - 

- 8.30 ч. (ускорен влак) – 43 студенти; II курс Екология (задочно 
обучение), I курс Биология (задочно обучение); Ръководител – доц. Стоянова 

5 юни 2009 г.

 

 – 15.40 ч. (ускорен влак) – 43 студенти; II курс Екология (задочно 
обучение), I курс Биология (задочно обучение); 

 
Тръгване 26 май 2009 г. 

Връщане - 

- 13.10 ч. (бърз влак) – 41 студенти; I курс Биология и Химия 
(задочно обучение), I и II курс Екология, Смолян, Ръководител – гл. ас. Бояджиев 

6 юни 2009 г.

 

 – 10.40 ч. (бърз влак) – 41 студенти, I курс Биология и Химия 
(задочно обучение), I курс Екология, Смолян 

Тръгване -12 юни 2009 г.

Връщане - 

 -  8.30 ч. (ускорен влак) – 36 студенти; I курс Молекулярна 
биология (редовно обучение), Ръководител –  ас. Калайджиева 

28 юни 2009 г.

 

 -  15.40 ч. (ускорен влак) – 36 студенти; I курс Молекулярна 
биология (редовно обучение) 

Тръгване -12 юни 2009 г.

Връщане- 

 - 13.10 ч. (бърз влак) – 49 студенти; I курс Екология (редовно 
обучение), Ръководител – доц. Стоянова 

29 юни 2009 г.

 

 -  10.40 ч. (бърз влак) – 49 студенти; I курс Екология (редовно 
обучение) 

Тръгване - 13 юни 2009 г. 

Връщане - 

 - 8.30 ч. (ускорен влак) – 40 студенти; II курс Биология, II курс 
Биология и Химия (I група) (редовно обучение), Ръководител – проф. Митев 

29 юни 2009 г.

 

 -  15.40 ч. (бърз влак) – 40 студенти, II курс Биология, (редовно 
обучение), II курс Биология и Химия (I група), (редовно обучение), 

Тръгване - 13 юни 2009 г. 

Връщане – 

 - 13.10 ч. (бърз влак) – 39 студенти; II курс Екология (редовно 
обучение), II курс Биология и Химия (II група) (редовно обучение), Ръководител – гл. ас. 
Димитров 

30 юни 2009 г.
 

 – автобус, 39 студенти 

 
 


