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Записване на избираеми дисциплини (Подробно описание) 

  

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 

 Записването на избираеми дисциплини се осъществява в два последователни етапа: 

През първия етап студентът записва желаните от него избираеми дисциплини с един от два възможни 

статуса: Записана и Резервна. Тези статуси отразяват приоритетите му и неговата предварителна нагласа за 

дисциплините, които иска да посещава през следващия семестър. Статус Записана студентът поставя на 

дисциплините, които е убеден, че желае да изучава. Със статус Резервна студентът избира онези дисциплини, 

които би бил склонен да прослуша, в случай че отпадне дисциплина, избрана първоначално от него със статус 

Записана. По време на първия етап студентът следва да избере със статус Записана най-малко толкова 

дисциплини, колкото кредити са му нужни за успешно завършване на семестъра и на учебната година, като е 

препоръчително да избере и дисциплини със статус Резервна, в случай че за избраните от него дисциплини 

със статус Записана . 

След влизане в СУСИ следва натискане на бутона „Записване за избираеми дисциплини“ и се появява екран 

като показания примерен със студент четвърти курс специалност АМГ(рб) 

 

Действащите правила за Физически факултет допускат пряк избор както на дисциплини от списъка „Само 
тези към моя учебен план – текущ семестър“ така и от списъка „Само тези към моя учебен план – 
останали“ 
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Можете да избирате и от третия списък Само тези извън моя учебен план Тогава ще се появи екран като 
показания по долу, в който ще видите  в съдържанието на колоните Кредити – 0 и Тип – Ф (факултативен не 
носещ кредити). Съгласно действащите правила във ФзФ обаче, вие имате право да включите и дисциплина 
носеща кредити и от този списък. Това може да стане като уведомите по електронната поща администратора 
на СУСИ за Физически факултет за това. Той ще включи желаната от третия списък дисциплина във втория 
или първия списък 
(Само тези към моя учебен план – текущ семестър или Само тези към моя учебен план – останали) 
и така дисциплината ще може да бъде избирана като носеща кредити.   

 

В определени случаи се допуска и задължителни дисциплини за други специалности да бъдат записвани като 
избираеми и носещи кредити. Това може да стане след съгласуване с преподавателя и молба в отдел 
„Студенти“. 

През втория етап (първите две седмици от семестъра) има достъп само до дисциплините, които 

са избрани по време на първия етап (със статус Записана или Резервна), като статусът може да се 
променя единствено от Резервна на Записана,  

По време на втория етап студентите, получили съобщение, че избраната от тях дисциплина със статус 
Записана е отпаднала, трябва да влязат в СУСИ, за да променят статуса на някоя от дисциплините от 
Резервна на Записана, до достигане на необходимия брой кредити. 

Студентът няма възможност да променя статуса на дисциплини, които са избрани по време на първия етап 
със статус "Записана", (няма възможност да отпише дисциплина) през достъпа си в СУСИ.  

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

Администраторът на СУСИ за Физически факултет ще извади тези дисциплини от списъка със статус  
Записана. и след това  студентът трябва да влезе в СУСИ, за да промени статуса на някои от дисциплините от 
Резервна на Записана до достигане на необходимия брой кредити. 

 

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  
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Препоръчително е често влизане в акаунта си в СУСИ и проверка на раздела „Съобщения”, 
защото там ще се получава актуална информация за кампанията за избор на дисциплини. 

След приключване на втория етап на кампанията за окончателно записани се смятат единствено 
дисциплините, които са избрани със статус "Записана".  Тези дисциплини стават задължителни за 
студента. 

 

******************* 

 Начин на записване 

По време на първия етап следва да извърши следните стъпки: 

 а. да влезе на адрес https://susi.uni-sofia.bg; 

 б. да въведе своите потребителско име и парола за СУСИ; 

 в. да избере от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”; 

 г. да провери началните и крайни дати за първи и втори етап; 

д. да се увери, че на реда „Текущ етап на кампанията” е изписано „Първи”; 

Внимание! Първоначално (по подразбиране) е избран радио-бутонът след опцията „Само тези към моя 

учебен план– текущ семестър”.  

За дисциплина от различен от текущия за него семестър, (за друг курс на същата специалност), 

следва да избере радиобутона на опцията "Само тези към моя учебен план – останали"  

За дисциплини,  предлагани за други специалности, трябва да избере радиобутона "Само тези извън 

моя учебен план", като за да ползва кредити от тях следва описаната по-горе процедура по уведомяване 

на администратора на СУСИ за ФзФ.. 

ж. от появилите се избираеми дисциплини да избере за всяка дисциплина, която има желание да 

посещава, статуса Записана  

Избор на статуса се прави чрез падащото меню в колоната "Действие". След направения избор, в 

колоната "Статус" се отразява избраният статус. 

з. от останалите дисциплини да избере със статус Резервна достатъчен брой дисциплини, с които ще 

може да замени през втория етап някои от отпадналите дисциплини със статус Записана. 

 

 

По време на втория етап всеки студент следва да извърши следните действия: 

а. да влезе на адрес https://susi.uni-sofia.bg; 

б. да въведе своите потребителско име и парола за СУСИ; 

в. да избере от основното меню раздела „Съобщения”, за да провери дали е получил съобщение, че е 

отписан от дисциплина, която е избрал със статус Записана през първия етап; 

г. да избере от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”; 

д. да се увери, че на реда „Текущ етап на кампанията” е изписано „Втори”; 

е. ако има отпаднали дисциплини от избраните по време на първия етап, да промени статусите от 

Резервна на Записана на такъв брой дисциплини, който да му осигури отново желания брой кредити; 

 


