
  Кампания за записване за избираеми дисциплини  

 

Късо указание 

За начало студентът следва да се запознае с предлаганите избираеми дисциплини на адрес 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/ucheben_proces/izbiraemi_kursove 

и да посети уеб-адресите на катедрите за запознаване с анотации, програми и препоръчвани семестри за 

изучаване на предлаганите дисциплини 

Първи етап:   

- избирате със статус „Записана“ точно тези дисциплини, които имате желание да посещавате  
- до достигане на необходимия брой кредити. 

- избирате със статус „Резервна“ достатъчен брой дисциплини (но не повече от записаните), с 
които по време на втория етап ще може да замените дисциплини, които сте избрали със 
статус  „Записана“, но впоследствие са отпаднали;  

- освен от Вашата специалност можете да избирате и дисциплини от всички останали 
специалности на факултета, а при определени условия и задължителни дисциплини от 
други специалности през процедури описани, в подробното указание 

- имате право да променяте статута на вече избрани дисциплини без ограничение, т.е. 
многократно да записвате и отписвате дисциплини до края на първи етап.  

 
Втори етап:  (първите две седмици от семестъра)  

- имате възможност да променяте статуса на дисциплини от "Резервна" на "Записана", т.е. 
може допълнително да запишете единствено дисциплина измежду резервните;  

- нямате възможност да променяте статуса на дисциплини, които сте избрали по време на 
първия етап със статус "Записана", (няма възможност да се отпише дисциплина) през 
Вашия достъп в СУСИ.  

 До две дисциплини могат да бъдат отписани със заявяване по електронната поща до 
администратора на СУСИ за ФзФ.  

- ако някоя от избраните дисциплини със статус „Записана“ е отпаднала (при което ще 
получите съобщение, че сте отписани от тази дисциплина), трябва да я замените с някоя от 
дисциплините със статус „Резервна“ (т.е. да промените статуса на тази дисциплина от 
„Резервна“ на „Записана“) до достигане на необходимия брой кредити. 

 

След приключване на втори етап от кампанията: 
 

- за окончателно записани се смятат единствено дисциплините, които са избрани със статус 
"Записана".  Тези дисциплини стават задължителни за студента. 

Записването на избираеми дисциплини е изцяло задължение и отговорност на студента. 

 

След приключване на кампанията за записване на дисциплини през СУСИ точна информация 
кои дисциплини се водят записани на студент се получава през справката:  

Оценки, кредити и хорариуми по семестри  

 


