
 

 

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ 

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА 

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

МИНИМУМ 5 КРЕДИТА. 
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1.  Увод в общото езикознание 

(изпит) 
2+1 3 

доц. д-р 

Екатерина 

Търпоманова 

 

2.  

Свещени места във фолклора на 

източна Азия - избираема от 

специалност „Китаистика“ 

(комбиниран изпит) 

2+0 2 
ас. д-р Евелина 

Хайн 

Курсът разглежда идеята за свещеното място във фолклора на източна Азия. Проследяват се главните взаимовръзки и влияния между 

религиозно-фолклорните комплекси на отделните култури в региона – Китай, Япония, Корея (Северна и Южна), Монголия, Тибет и 

Виетнам. Представят се конкретни произведения от различни фолклорни жанрове (митове, предания, песни, паремии, песенно-
повествувателни форми), отразяващи култа към свещените места в съответните страни. Разглежда се ролята на фолклорно-религиозната 

представа за свещените места в процеса на развитие на модерния културен и религиозен туризъм в региона на източна Азия.  

3.  
Китайски фолклор - избираема 

от специалност „Китаистика“ 

(комбиниран изпит) 

2+0 2 
ас. д-р Евелина 

Хайн 

Запознавайки студентите с текстове от китайското народно поетическо творчество, дисциплината “Китайски фолклор” ги въвежда в 
интердисциплинарното поле на китаистиката, където се пресичат етнология, литературознание, езикознание, философия и 

културология. На базата на обширен фактологичен материал и работа с оригинални текстове се въвеждат основни понятия от китайската 

фолклористика, като паралелно се усвоява и терминологичния инструментариум на европейската фолклористична наука. 

4.  

Корейско странознание -

задължителна от специалност 

„Кореиситка“ 

(комбиниран изпит) 

2+1 4 
гл. ас. д-р Райна 

Бенева 

Лекционният курс към дисциплината “Kорейско странознание” е уводен, очертващ общото познание за Корея. Основната цел на курса е 

да запознае студентите с географските характеристики, с административното деление на територията на Корейския полуостров, както и 
да набележи ключовите исторически и културни процеси и взаимовръзки, наблюдавани в Корея през вековете – от древността до днес.  

Особено внимание се обръща на въпроса за произхода на корейците, както и на историята на корейския език и писменост. Дисциплината 
въвежда студентите и в съвременната социо-политическа ситуация на Корейския полуостров – респективно в развитието на РК и на 

КНДР.  

По време на упражненията студентите развиват умения да работят в екип, да събират и анализират информация от различен тип, да 
задълбочават своите интереси в кореистичните изследвания.   

 

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 5 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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