
 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019-2020 Г. 
СПЕЦИАЛНОСТ „АФРИКАНИСТИКА“ 

Пояснeния: 
1) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в „Указания за записване на 

избираеми дисциплини през СУСИ“. 
2) Смисълът на посоченото „Ограничение“ е кои студенти имат възможност да записват дисциплината: 

- без - без ограничение, т.е. всеки студент от Университета; 
- фак - само за студенти от същия факултет; 
- спец - само за студенти от същата специалност; 
- курс - само за студенти от същия курс. 

3) Когато дисциплината е посочена в групата дисциплини, които са за предишен курс от същата специалност, за да 
получите достъп до нея при записване през СУСИ, трябва да се избере радиобутона „Само тези към моя учебен план – 
останали“. 

4 ) Когато дисциплината е посочена в групата дисциплини от друга специалност, за да получите достъп до нея при 
записване през СУСИ, трябва да се избере радиобутона „Само тези извън моя учебен план“, като в предложеното меню 
може да се избере специалността (за подробна информация вижте „Указания за записване на избираеми дисциплини през 
СУСИ“ ). 

5) Когато дисциплината е част от профил, който дава професионална квалификация, СУСИ дава възможност тя да 
бъде открита по-лесно (вижте описанието в „Указания за записване на избираеми дисциплини през СУСИ“)  
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I КУРС 

Избираемите дисциплини през 2-ри семестър трябва да носят минимум 4 кредита 

1 
Малгашки език, I част 

(текуща оценка) 
спец. 0+8 8 

Хон. преп. Инна 
Кирякова 

Малгашкият език е австронезийски език от 
подгрупата на малайско-полинезийските 
езици и е официален език (заедно с френския 
език) на остров Мадагаскар. Говори се и на 
някои по-малки острови в близост до 
Мадагаскар.  
Учебната дисциплина "Малгашки език, I част" 
запознава студентите с граматиката и 
лексиката на официалния малгашки език 
(Merina) с оглед те да достигнат до ниво А2 по 
Общата европейска езикова рамка. Полагат се 
основите на граматическите и лексикалните 
познания по езика и се създават и развиват 
езиковите умения на обучаваните. Езиковата 
реалност на остров Мадагаскар се представя и 
в светлината на  социално-битовите, 
културните, политическите аспекти на живота 
в тази страна, както и в тясна връзка с 
малгашката народопсихология. 
Курсът е подходящ единствено за студентите 
с профил Френски. 

2 

Sotho, I part 
(Сото, I част) 

(текуща оценка) 
спец. 0+8 8 

Хон. преп. 
Рамаесела 
Матлала 

The course consists of both theoretical and 
practical components for teaching Sepedi 
beginners course. Theoretical aspects of 
teaching a foreign language include: language 
awareness, teaching methodology and basic 
principles. The practical aspect offers the teacher 
an opportunity to present lessons to actual 
students. There is actual interaction between the 
teacher and students. Students are given 
immediate feedback. Students are at the center 
of their learning throughout the course. 

 

The course is suitable for both French and 
Portuguese profiles. 
 
Курсът е подходящ за студентите и от двата 



профила – френски и португалски. 

3 

Португалски език – 
анализ на текст, II част 

(текуща оценка) 
курс 0+4 4 

Хон. ас. 
Йорданка ду 
Насименто 

Практическите упражнения по дисциплината 
„Португалски език – анализ на текст, II част“ са 
предназначени за студенти с първоначални 
познания по съвременен португалски език, 
добити през първия семестър на обучението в 
специалност „Африканистика“. Те отново 
целят да подпомогнат, като упражнят, 
затвърдят и допълнително развият, знанията 
за португалските граматични и лексикални 
норми, предвидени в рамките на 
задължителната дисциплина „Втори чужд 
език – португалски език, II част“. Курсът излага 
пред студентите основните особености на 
публицистичния и художествения текст, за да 
си послужи с тях при същинския анализ на 
подбраните текстови единици в хода на 
текущата работа. 
 
Курсът е продължение на „Португалски език 
– анализ на текст, I част“ от зимния семестър, 
задължителен е за студентите с профил 
Португалски. 
 

  

  

II КУРС  

Избираемите дисциплини през 4-ти семестър трябва да носят минимум 6 кредита 

1 
Малгашки език, I част 

(текуща оценка) 
спец. 0+8 8 

Хон. преп. Инна 
Кирякова 

Малгашкият език е австронезийски език от 
подгрупата на малайско-полинезийските 
езици и е официален език (заедно с френския 
език) на остров Мадагаскар. Говори се и на 
някои по-малки острови в близост до 
Мадагаскар.  
Учебната дисциплина "Малгашки език, I част" 
запознава студентите с граматиката и 
лексиката на официалния малгашки език 
(Merina) с оглед те да достигнат до ниво А2 по 
Общата европейска езикова рамка. Полагат се 
основите на граматическите и лексикалните 
познания по езика и се създават и развиват 
езиковите умения на обучаваните. Езиковата 
реалност на остров Мадагаскар се представя и 
в светлината на  социално-битовите, 
културните, политическите аспекти на живота 
в тази страна, както и в тясна връзка с 
малгашката народопсихология. 
Курсът е подходящ за студентите и от двата 
профила – френски и португалски. 



2 

Sotho, I part 
(Сото, I част) 

(текуща оценка) 
спец. 0+8 8 

Хон. преп. 
Рамаесела 
Матлала 

The course consists of both theoretical and 
practical components for teaching Sepedi 
beginners course. Theoretical aspects of 
teaching a foreign language include: language 
awareness, teaching methodology and basic 
principles. The practical aspect offers the teacher 
an opportunity to present lessons to actual 
students. There is actual interaction between the 
teacher and students. Students are given 
immediate feedback. Students are at the center 
of their learning throughout the course. 

 

The course is suitable for both French and 
Portuguese profiles. 
 
Курсът е подходящ за студентите и от двата 
профила – френски и португалски. 

Дисциплини, предназначени за ПК "Учител" (подават се от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение)* 

3 
Педагогика 

(изпит) 
курс 4+0 4 

Проф. д.п.н. 
Тони 

Манасиева 
(ФП) 

Чрез обучението по дисциплината Педагогика 
се цели формиране на по-задълбочена и по-
детайлизирана представа за постиженията и 
проблемите на педагогическата теория и 
практика. 
Подцели: 
- запознаване с основните педагогически 
понятия; 
- очертаване на основните проблемни 
области на педагогическата наука; 
- формиране на умения за анализ и 
интерпретиране на конкретни педагогически 
проблеми; 
- формиране на отношение към 
педагогическата професия. 

 

 
Забележка: ПК "Учител" 
 

Студентите, положили успешно изпити по дисциплините от факултативния педагогически модул, получават 
допълнителна професионална квалификация „учител по английски и френски език/ английски и 
португалски език”. За да получат учителска правоспособност, студентите трябва задължително да са 
посещавали и положили успешно изпити по следните дисциплини: 
 
• Педагогика 
• Психология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
• Методика на чуждоезиковото обучение                                                                                                                                                                                                                                                                            
• Приобщаващо образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Две избираеми дидактически дисциплини от първа група (педагогически, психологически и частно-
дидактически) 
• Две избираеми дидактически дисциплини от втора група (интердисциплинарни и приложно-
експериментални)                                                                                                                   
• Факултативна дидактическа дисциплина                                                                                                                                                                                                                                                                            
• Хоспитиране 
• Текуща педагогическа практика 
• Стажантска практика 
 
 
Списъкът на избираемите и факултативните дидактически дисциплини се актуализира периодично в 
съответствие с предложенията на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение при ФКНФ и на 
преподавателите от специалността.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител” завършва с държавен практико-
приложен изпит. 


