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НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ  

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ КОРЕИСТИКА 

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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доц. Екатерина 

Търпоманова 

 

2.  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.  

 

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 26 кредита от задължителни дисциплини и 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
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