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НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ  

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ С ИЗБИРАЕМ МОДУЛ 

„СКАНДИНАВСКИ ЕЗИЦИ“ 

 

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

изберете и ТОЛКОВА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ от посочените по-долу, за които да получите 

минимум 8 кредита (не по-малко): 

 

1. Правопис на съвременния немски език  

Дисциплината завършва с изпит, има 2 часа лекции седмично и носи 3 кредита. 

Лекционния курс има две основни цели: От една страна да проследи хронологично 

процеса на реформиране на немския правопис в периода 1996 – 2006 г. като акцентуира 

върху проблематичните комплекси и аспекти в областта на правописа, от друга страна 

да запознае студентите подробно с различните раздели на официалния правописен 

правилник (AmtlicheRegelungderdeutschenRechtschreibung) с цел по-добро овладяване и 

упражняване на правописните правила. 
 

2. Увод в анализа на литературния текст 

Дисциплината завършва с изпит, има 2 часа лекции седмично и носи 3 кредита. 

Курсът има за цел да въведе студентите в особеностите на литературнотопроизведение 

като фикционален и многозначен текст, чийто анализ зависи както от отношенията  

вътре в текста, така и от културно-историческия контекст, в който той се разглежда. 

Тъй като семинарът е предназначен за първокурсници, възможните  теоретични 

подходи при  литературната интерпретация ще бъдат упоменати, но акцентите на 

семинара ще бъдат поставени по-скоро върху  спецификите на отделните литературни 

жанрове и на специфични литературнотеоретични понятия, свързани с анализа на 

литературния текст. Изясняват се понятия като постъпателно действие, фиктивен 

разказвач и разказвателна перспектива, комично, трагично, лирически Аз и тяхната 

функция в художествения текст.  Обръща се внимание върху различните възможности 

за тълкуване в зависимост от хоризонта на очакване на реципиента, подчертава се  

поливалентността на литературния текст и фактът, че никоя интерпретация не може да 

бъде окончателна 

 

3. Информатика 

Дисциплината завършва с изпит, има 2 часа лекции седмично и носи 3 кредита. 

 Курсът по Информатика във ФКНФ има за цел да разбие досегашните стереотипи и да 

обърне внимание на работата на студента с основни компютърно базирани софтуерни и 

хардуерни системи, чиято функция е улеснение на работата на бъдещите филолози и 

учители. Учебната програма е насочена към най-съвременните софтуерни и хардуерни 

пакети, които студентите използват в ежедневието си и цели да доразвие уменията им и 

да им даде една по-добра насоченост в търсенето на улеснения при самостоятелната им 

и/или групова дейност. 

Целта е студентите да придобият знания и умения за работа с различни операционни 

системи; да създават, форматират и редактират текстови документи, електронни 

таблици, мултимедийни презентации, брошури и плакати; да търсят, намират и 

съхраняват информация от интернет източници. 

 

 

4. Латински език 

Дисциплината завършва с изпит, има 4 часа упражнения седмично и носи 4 

кредита. 
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 Практическата дисциплина е избираема в рамките на бакалавърската степен и има за 

цел да въведе студентите в латинския език като съставна част на романското езиково 

семейство. Изгражда се основен набор от познания по латинска фонетика, морфология 

и синтаксис. Придобитите умения позволяват боравенето и превод с адаптиран 

латински текст, осъществяването на морфологичен и синтактичен анализ, което 

подпомага овладяването на граматичната система на немския език като основен за 

специалността. 

Текстовете, предназначени за практическа работа, запознават студентите с контактите 

на Рим и германските племена от времето на късната Римска република и ранната 

империя, с понятия от областта на римската култура, история и обществен живот.  

 

5. Културна история на немското средновековие  

Дисциплината завършва с изпит, има 2 часа лекции седмично и носи 3 кредита. 

Целта на лекционния курскъм дисциплината «Културна история на немсото 

средновековие» е да запознае студентите с развитието на културните процеси от 

времето на древните германи до началото на Реформацията. Лекциите представят 

преглед на политическата и културна история на германските племена и на създадените 

от тях държави. Централно място заема историята на Първия германски райх, като се 

обръща внимание на отделни страни на обществения живот като политика, икономика, 

религия, медицина и изкуство. Курсът цели да покаже взаимовръзките между 

историческите събития и културното развитие в Германия, като обръща специално 

внимание на водещите идейни течения във всяка една епоха.  

Придобитите в лекционния курс знания за историята и културата на Германския 

райх улесняват студентите в следващите семестри при изучаването на останалите 

дисциплини в областта на литературата и културната история.  

Към лекционния курс няма съпътстващи семинарни занятия.  

 
 

 

 

Записване за избираеми дисциплини  
от 11.08.2019 (понеделник) до 08.09.2019 (неделя) 

 
Записването е през информационната система СУСИ. Достъп до нея получавате на 02.09.2019г., 

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 (най-малко). 

 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. 

https://cas.uni-sofia.bg/
https://susi.uni-sofia.bg/
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 Ако имате въпроси може да ги зададете на hinkovski@uni-sofia.bg; l.robertovitch@uni-

sofia.bg 
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