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НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ  

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ 

 

 Освен задължителните курсове, които ще изучавате през първия семестър на учебната 

година, вие трябва да изберете ПОНЕ ДВА ОТ СЛЕДНИТЕ ТРИ ИЗБИРАЕМИ КУРСА. 

 

1. УВОД В ОБЩОТО И РОМАНСКОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ, 4 кредита 

 

Курсът се състои от две части – Увод в общото езикознание и Увод в романското 

езикознание. Лекционният курс по Увод в общото езикознание има за цел да запознае 

студентите с възловите понятия и проблеми на общото езикознание, като по този начин 

се изгради надеждна основа за овладяването на конкретните езиковедски дисциплини 

през целия период на следването. Материята е разпределена в няколко дяла и е 

съобразена с хорариума,  нуждите и спецификата на студентите романисти. Курсът по 

Увод в романското езикознание има за цел да запознае студентите с най-важните 

проблеми, свързани с класификацията на романските езици, както и с формирането и 

историята им. 

 

2. ЛАТИНСКИ ЕЗИК, І ЧАСТ, 2 кредита 

                                  

 Работата в курса цели да задълбочи филологическата подготовка на студентите 

 португалисти, като ги запознава с основните граматични категории и езикови понятия в 

 латинския език. В първата част на избираеми курс специално внимание се обръща на 

 морфологичните категории, като се правят съпоставки с романските езици и се дават 

 кратки сведения за преминаването на редица форми и явления от латински език в 

 романските езици. Латинската граматика се представя и усвоява не само посредством 

 традиционните за дисциплината методи, но и чрез подходи, използвани в изучаването на 

 съвременните езици, сред които са преводът от български на латински език, включително 

 и с елемент на разговорност и диалог. 

 

3. КУЛТУРИТЕ НА ИБЕРИЙСКИЯ ПОЛУОСТРОВ, 2 кредита 
 

Лекционният курс към избираемата дисциплина „Културите на Иберийския 

полуостров“ запознава студентите с цялостното развитие на културата на народите, 

населяващи Иберийския полуостров от древността до средата на XX в. В контекста на 

взаимодействието между литературата и визуалните изкуства. Коментират се най-

значимите произведения на изобразителните изкуства, архитектурата и музиката в 

рамките на историческото развитие и в съпоставка с хронологично съответните им 

литературни произведения. Акцентира се върху изкуството на книгата. Произведенията 

на авторите от Португалия се представят в контекста на културното развитие на 

Европа. Предмет на занятията са и анализи на художествените практики, както и на 

представяне на произведения на изявени творци. Тематичните лекции се съпровождат 

от практически примери с цел да се усвои специфичната терминология и особеностите 

на превода й в различни по характер специализирани текстове. В курса на обучение са 

предвидени самостоятелни писмени разработки по свободно избрана тема от конспекта 

по дисциплината. Курсовата работа насочва вниманието на студентите към специфична 

лексика и предаването й на български език, като изисква от тях да покажат усвояване 

на основните информационни източници, разбиране и осмисляне на материала, 

аргументиране на основната теза и правилно боравене със специализирана лексика. 

Крайната оценка на придобитите знания по дисциплината се поставя след провеждане 

на устен изпит по конспекта. 
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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 24 кредита от задължителни дисциплини и трябва да 

запишете избираеми, които да носят 6 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; l.robertovitch@uni-

sofia.bg 
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