
 

 

 
 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ  

ОТ БП „ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ“ 

Освен задължителните курсове, които ще изучавате през първия семестър на учебната година, вие трябва да изберете и ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ ТОЛКОВА, ЧЕ ДА ВИ НОСЯТ 

МИНИМУМ 4 КРЕДИТА. 
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Анотация 

1.  
АСЕАН – от регионално към 

международно сътрудничество  

(изпит) 
2+0 3 

д-р Крум 

Златков  

Тази дисциплина има за цел да представи развитието на АСЕАН в сферата на глобалните процеси. Основно място се отделя на 

съвременният исторически поглед към тази организация, постепенното разрастване и трансформиране от регионален в световен 

лидер. Разбира се, съвсем накратко се отделя внимание на предхождащите тази организация идентични регионални пактове, 

както и на нейното създаване и укрепване в условията на характерната за втората половина на XX Студена война, с оглед 

открояването на нейното настояще съществуване и развитие. В контекста на изложението акцент се поставя и върху 

политическите, икономическите и културните отношения между различните страни-членки на АСЕАН. 

2.  История и култура на Тайланд 

(комбиниран изпит) 
2+0 5 

Кристина 

Сигигерова  

Лекционният курс е посветен на историческото развитие на Тайланд от древността до наши дни, както и на културните 

специфики на едно общество, изградило се в следствие на множество контакти със съседните  му страни. Това, от своя страна, е 
фактор за многопластието на културната среда в Тайланд, която въпреки външното влияние остава специфично тайландска.  

В основната си част курсът проследява  политическите и социални процеси от създаването на Тайланд до днес. Разгледани са 

традиционните обредни практики и вярвания, както и измененията настъпили в следствие на глобализацията.  
В рамките на курса се отделя специално внимание на йерархичната система и културните различия при комуникация. 

Не на последно място е разгледана специфичната за Тайланд система на „трите пола“ в миналото и днес 

3.  Увод в общото езикознание 

(изпит)   
2+1 3 

доц. 

Екатерина 

Търпоманова 

 

4.  Увод в литературната теория 

(изпит)   
2+1 3 

доц. Тодор 

Христов 

Дисциплината представя едно от най-бурно развиващите се изследователски полета в хуманитарните и социалните науки на ХХ 

и ХХI в. Тя ще даде на студентите възможност да се запознаят с генеалогията на понятия, възлови за съвременните 
литературознание, философия, социология, критическа теория, културни изследвания – форма, структура, поетически език, 

разказ, писане, жанр, значение, риторика, разбиране, субект, събитие, власт, хегемония, истина, пол, раса, контекст и др. В хода 

на изучаването на дисциплината студентите ще овладеят основните подходи за четене на литературни и културни текстове. В 
рамките на курса тези подходи ще бъдат опримерени с анализ на конкретни, интердицсициплинарни проблеми от областта на 

съвременната критическа теория, социология, философия и културни изследвания.  

5.   Индонезийски език, I част 
(изпит) 

2+2 4 
д-р Крум 

Златков 

В рамките на дисциплината „Индонезийски език , I част“ се изучава уеднаквената индонезийска и малайска азбука. В първите 
уроци е включена основна лексика на езика по различни теми: части на тялото, семейство, бит, учебен процес, ваканционни 

дейности, пътешествия, градски и селски бит. Запознаване с морфологията на езика: ролята на корените на думите и 

словообразуването. Отделни занятия са посветени на съществителните имена, прилагателните, числителните, глаголите, 
местоименията, наречията, предлозите, съюзите и др. Усвоява се разговорната реч във формата на диалог. Съставят се прости 

декларативни, въпросителни и отрицателни изречения. Студентите се запознават с някои фолклорни жанрове – пантуни и 

приказки. 



 

 

 
 

6.  

Държавно и политическо 

устройство на Китай – избираема 

от специалност Китаистика 

(изпит) 

2+0 2 

проф. д-р 

Александър 

Алексиев 

Дисциплината предлага въведение в структурата на държавното управление и политиките в основните области на социалния 

живот в Китай. Фокусът е върху политическото и държавно развитие в Китай, като по-отблизо ще бъдат разгледани някои 
основни понятия и теории от сферата на политологията и конституционното право, които имат най-пряко отношение към Китай.  

Китайското правителство е един от най-важните участници в световната политика днес. Световното икономическо и 

дипломатическо присъствие на страната оспорва предишното господство на Западните сили. В резултат на това много 
дипломати, журналисти и социални учени започват да виждат цялостната програма за национална модернизация на бизнеса, 

технологиите и публичната администрация, въведена от китайското правителство по нов начин като съставна част на 

конкуренцията между различни системи на управление. Някои коментатори дори твърдят, че с времето Западният модел на 
пазарна демокрация може да бъде трайно засенчен от нарастващата икономическа и технологична сила на авторитарния Китай. 

За да се разбере напълно развитието на Китайската народна република (КНР), се изисква внимателен анализ на нейната 

политическа система. Това включва разглеждане на формалното организиране на системата и взаимодействията между 
политическите, бизнес и социалните участници за подготовка, приемане, прилагане, преразглеждане и коригиране на 

авторитетни решения и политики.  

7.  

Проблеми на икономическото 

развитие на Китай - избираема 

от специалност Китаистика 

(комбиниран изпит) 

2+0 2 

проф. дфсн 

Нако 

Стефанов 

Курсът е предназначен за студентите от бакалавърска степен. Целта му е запознаването на студентите с проблемите на 

икономическото развитие на китай. КНР през последните десетилетия на втората половина на XX и сега в началото на XXI 

векове демонстрира най-висока динамика. 

Курсът е изграден на базата на проблемно-хронологичния и сравнителния подходи. Класифицират се основни периоди на 

изграждане и развитие на базовите социално-икономически модели в Китай. Очертават се базовите геополитическии 

политически, геоикономически и икономически, социокултурни и други фактори, въздействащи върху формирането, 

развитието и трансформирането на съответните социално-икономически модели в страната. 

Характеризират се ключовите проблеми в икономическото развитие, както и най-важните параметри на това развитие във 

времето. 

8.  

Японско фирмено управление - 

избираема от специалност 

Японистика 

(комбиниран изпит) 

2+0 2 

проф. дфсн 

Нако 

Стефанов 

Курсът е предназначен за студентите от бакалавърска степен. Целта му е  запознаването на студентите с Японския модел на 

фирмено управление, койтосе е доказал като най-съвършен модел на управление в „Индустриалнатаепоха“. Представя основни 

механизми зауправление, както в план дългосрочна интеграция, така и в план краткосрочна интеграция между сътрудниците на 
фирмата и организацията. Дава една широка картина на специфичните особености на стратегическото управление на японските 

фирми. Също така са дадени основните направления на “Японскотоуправление” на оперативно равнище – системите за тотално 

управление на качеството, тотална поддръжка на оборудването, тотално намаление на себестойността, “точнонавреме” и други. 

 

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: трябва да запишете избираеми, които да носят минимум 4 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  

https://cas.uni-sofia.bg/
https://susi.uni-sofia.bg/
mailto:hinkovski@uni-sofia.bg
mailto:l.robertovitch@uni-sofia.bg

