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НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ  

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ 

 

15-дневният интензивен въведителен курс по новогръцки език за студентите от 1-ви 

курс започва на 11-и септември (сряда) 2019 г. в 9:00 ч. в ауд. 176 (Библиотека „К. П. 

Кавафис”, Централно крило, ет. 5). Курсът продължава до 30-и септември вкл. Занятията ще 

се провеждат всеки ден от 9 до 15 ч. с изключение на неделите и националните празници. За 

актуална информация следетe:  

ngf-bg.com/wordpress/ и   www.facebook.com/ModernGreekStudiesSofia/ .  

Водещ курса: ас. Анна Лазарова,  annasl@uni-sofia.bg     

 

 

Освен задължителните курсове, които ще изучавате през първия семестър на учебната година, вие трябва да 

изберете и ПОНЕ ДВА ОТ СЛЕДНИТЕ ТРИ ИЗБИРАЕМИ КУРСА (МОЖЕ И ТРИТЕ), КОИТО ДА ВИ 

НОСЯТ НЕОБХОДИМИЯ МИНИМУМ ОТ 8 КРЕДИТА ЗА ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР (ЗА 

КОНСУЛТАЦИИ И ВЪПРОСИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ АС. АННА ЛАЗАРОВА НА 

ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС annasl@uni-sofia.bg): 

 

 

1. ПРАКТИКУМ ПО НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК, I ЧАСТ - курсът носи 3 кредита                                       

Целта на избираемия модул „Практикум по новогръцки език” е  студентите да затвърдят знанията си и да 

подобрят речевите си умения, придобити по време на основния курс по новогръцки език през първата 

година на обучение. Затова и програмата на двете части на модула дублира частично тази на I и II част на 

задължителната дисциплина „Новогръцки език – практически курс”, като се фокусира върху 

упражняването на по-трудните за усвояване граматически единици и тематична лексика. Учебното 

съдържание на избираемата дисциплина „Практикум по новогръцки език – I част” покрива материал от 

задължителните дисциплини „Интензивен курс по практически новогръцки език” и „Новогръцки език – 

практически курс, I част” и може да варира в зависимост от конкретните потребности на студентите. Освен 

допълнителни разяснения върху графичната, фонетичната, граматичната и лексикалната системи на 

съвременния гръцки език, в рамките на 30-те аудиторни часа студентите получават от преподавателя 

обратна връзка и коментари за изпълнението на задачите за самостоятелна подготовка, върху които е 

поставен основният акцент в работата. 

 

2. УВОД В КЛАСИЧЕСКАТА ФИЛОЛОГИЯ - курсът носи 5 кредита                                                 

Целта на курса е да запознае студентите с историята, предмета и обхвата на класическата филология, както 

и да въведе практически в изучаването на дисциплината. Лекционният курс е структуриран в три основни 

дяла. В тях се представят теми, свързани с проблемите около дефинирането на филологическите занимания 

и сфери на изследване; с хода на писмената традиция: възникване, писмено фиксиране, съхранение и 

издаване на античните текстове; с ключовите периоди и фигури в историята на класическата филология от 

Античността до XX в. 

 

3. ИСТОРИЯ НА ДРЕВНА ГЪРЦИЯ - курсът носи 6 кредита                                    

Курсът е разделен на две хронологически обособени части и цели да запознае студентите с историята на 

Древна Елада. Първата част е разположена в рамките на първия семестър и представя историческото 

развитие на гръцките земи от началото на ІІ хил.пр.Хр. до края на ІV в. пр.Хр. Втората част е разположена 

в рамките на втория семестър и разглежда развитието на Елада и Македония през елинистическата и 
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ранноримската епоха. И в двете части се представят най-важните исторически извори за съответното време, 

като се разглеждат техните особености и характеристики. 

 

 

 

Записване за избираеми дисциплини  
от 19.08.2019 (понеделник) до 08.09.2019 (неделя) 

 
Записването е през информационната система СУСИ. Достъп до нея получавате на 16.08.2019г., 

като трябва да направите справка за потребителското име и паролата на адрес: https://cas.uni-sofia.bg/ 

, Необходими са Ви факултетния номер и ЕГН. 

 

1. Влизате в СУСИ на адрес https://susi.uni-sofia.bg 

2. Кратки указания за записване: 

 Избирате със статус „Записана” точно тези дисциплини, които имате желание да 

посещавате (напомняме, че сумата от кредитите за семестър трябва да е минимум 

30), получавате кредити от задължителните + избираеми. 

 

Пример: Имате 22 кредита от задължителни дисциплини и трябва да 

запишете избираеми, които да носят 8 кредита. 

 

 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; Справката: Записани избираеми 

дисциплини, кредити дава информация за направените от студента действия по време 

на кампаниите за записване. 

 Записването на избираеми дисциплини през СУСИ е изцяло задължение и 

отговорност на студента. При неспазване на това задължение студентът носи 

отговорност за съответните последствия.  

 Инспекторите по учебна дейност в катедрите, инспекторите в отдел „Студенти” и 

администраторът на СУСИ не приемат молби от студенти за промяна в записаните 

избираеми дисциплини. 

 Ако имате въпроси може да ги зададете на hinkovski@uni-sofia.bg или на 

l.robertovitch@uni-sofia.bg 
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