
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на 2019/2020 г. 

Специалност: Кореистика 

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“)  

I курс 
 

Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на 

специалността) трябва да носят минимум 6 кредита 

 
Дисциплина 
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Преподавател 

титуляр 

1.  
Халлю и светът  

(изпит) 
фак 2+0 3 

Цветелина Панайотова Борисова - 

хоноруван 

 



2.  
Тест за владеене на корейски език 

– 1 

(изпит) 

спец 2+0 2 
д-р Николина Кирилова - 

хоноруван 

3.  

Геополитика и геоикономика-

Азиатски ракурси 

(курсов проект) 

от ЮИЮА - избираема 

фак. 3+0 5 проф. дфсн Нако Стефанов 

II курс 

Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на 

специалността) трябва да носят минимум 2 кредита 
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титуляр 

1.  

Традиционна корейска музика 

Самулнори, II част  

(комбиниран изпит) 

спец 2+0 2 
д-р  Ким Со Йънг, изследовател 

втори ниво 

2.  

Методика на обучението по 

корейски език 

(изпит) 

спец 2+0 2 доц. др Яница Иванова 

3.  

Китай - държава и политика 

 (комбиниран изпит) 

от Китаистика - избираема 
фак 2+0 2 Калина Микова- хоноруван 

Само за факултативен педагогически модул - двете дисциплини 

трябва да се запишат 
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Преподавател 

титуляр 

1.  

Педагогика 

(изпит) 

 

фак 4+0 4 доц. д-р Владислав Господинов 

2.  

Методика на обучението по 

корейски език 

(изпит) 

спец 2+0 2 доц. др Яница Иванова 

III курс 



Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на 

специалността) трябва да носят минимум 2 кредита 

 
Дисциплина 
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1.  

Методика на обучението по 

корейски език 

(изпит) 

спец 2+0 2 доц. др Яница Иванова 

2.  

Геополитика и геоикономика-

Азиатски ракурси 

(курсов проект) 

от ЮИЮА - избираема 

фак. 3+0 5 проф. дфсн Нако Стефанов 

3.  

Китай - държава и политика 

 (комбиниран изпит) 

от Китаистика - избираема 

фак 2+0 2 Калина Микова- хоноруван 

4.  
Социо-политически и културни 

тенденции в КНДР 

(изпит) 

фак 2+0 2 
гл. ас. д-р Райна Бенева - титуляр,  

д-р Николина Кирилова - хоноруван 

 

IV курс  

Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на 

специалността) трябва да носят минимум 2 кредита 

 
Дисциплина 

(форма на контрол) 

О
гр

ан
и

ч
е

н
и

е
 

Х
о

р
ар

и
у

м
 

К
р
ед

и
ти

 

Преподавател 
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1.  

Китай - държава и политика 

 (комбиниран изпит) 

от Китаистика - избираема 

фак 2+0 2 Калина Микова- хоноруван 

2.  

Геополитика и геоикономика-

Азиатски ракурси 

(курсов проект) 

от ЮИЮА - избираема 

фак. 3+0 5 проф. дфсн Нако Стефанов 

3.  

Социолингвистика на японския 

език 

(комбиниран изпит) 

от Японистика - избираема 

фак. 2+0 2 проф. дфсн Нако Стефанов 

 



 

Факултативни, предлагани от специалност „Кореистика“: 

 
Дисциплина 

(форма на контрол) 
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Преподавател 
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1.  
Втори език – източен, IV част – 

японски език 

(изпит) 

без 0+4 - 
ас. Петя Панайотова – хоноруван 

 

 

АНОТАЦИИ 

I курс 

Халлю и светът – първи и трети курс 

(изпит); хорариум 2+0; кредити 3 

титуляр: Цветелина Борисова - хоноруван 

Феномън халлю (кор. 한류, корейска вълна) вече има световни измерения. Влиянието на 

съвременната южнокорейска (корейска) култура в сферата на музиката, танцовото изкуство, 

кулинарията, компютърните игри, телевизионните драми, игралното кино и др. е 

забележително и затова се нуждае от неговото научно обмисляне. В рамките на този курс 

студентите ще се запознаят с емблематичните примери на халлю както в Азия, така и по целия 

свят. 

 

Тест за владеене на корейски език – 1 
хорариум 2+0; кредити 3;  

титуляр: д-р Николина Кирилова - хоноруван 

Подготвителен курс за TOPIK (Test of Proficiency in Korean) – първо ниво. Нивото 

изисква елементарно използване на езика. За повече информация: 

http://www.topik.go.kr/ 

Геополитика и геоикономика-Азиатски ракурси – първи и четвърти курсове 

(курсов проект); хорариум 3+0; кредити 5;  

титуляр: проф. дфсн Нако Стефанов 

Курсът е предназначен за студентите от бакалавърска степен. Целта му е 

 запознаването на студентите с важни концептуални схващания за глобалната 

политическа и икономическа динамика – геополитиката и геоикономиката.  в началото 

на XXI векове. Курсът е изграден на базата на проблемно-хронологичния подход. 

Класифицирани са основни геополитически школи. Разглеждат се основни  периоди на 

геополитическо и геоикономическо развитие на света, както и четирите 

 геополитически йерархически равнища:  

•  Геостратегически сфери - Морска и Сухомезна (Евразийска) имащи първостепенно 

значение за геополитиката и геоикономиката; 

•  Геополитически и геоикономически региони - сравнително еднородни със  своя 

специфика геополитически и геоикономически сфери, като особено внимание се 

обръща на  Източна Азия, Югоизточна и Южная Азия; 

• Великите държави – глобалния геополитически триъгълник - Русия, САЩ и Китай, 

както и геоикономически и технологически центрове като ЕС, Япония и Индия; 

http://www.topik.go.kr/


• Нови държави – влезли сравнително неотдавна страни от т.нар. „Трети свят“ като 

Пакистан, Индонезия, Иран, Турция, Южна Корея и други,  

оказващи едно или друго въздействие върху глобалния геополитически ред. 

Очертават се базовите цивилизационно-технологически, геополитически и 

политически, геоикономически и икономически, социокултурни и други фактори, 

въздействащи върху формирането, развитието и трансформирането на глобалната 

динамика. 

 

II курс 
Традиционна корейска музика Самулнори, II част – първи и втори курсове 

(комбиниран изпит); хорариум 2+0; кредити 3;  

титуляр: д-р  Ким Со Йънг, изследовател втори ниво 

Курсът “Традиционна корейска музика Самулнори , II част ” има за цел да запознае студентите 

по-обстойно с историята и теорията на корейската музика Самулнори. Самулнори представлява 

корейски перкусионен музикален жанр, а в него се използват четири ударни инструмента – 

метални и дървени барабани. Самулнори отразява много черти на традиционния корейски 

живот, в него се усеща влиянието на шаманизма, будизма, идеята за балансираност и хармония 

ин-ян. В рамките на курса студентите ще имат възможност да свирят на четирите кор. барабана. 

 

Методика на обучението по корейски език - втори и трети курсове 

(изпит); хорариум 2+0; кредити 2;  

титуляр: доц. д-р Яница Иванова 

В рамките на тази учебна дисциплина студентите се запознават с медиите в 

чуждоезиковото обучение – главно в обучението по корейски език. Прави се преглед на 

информационно-комуникационните технологии в преподаването на корейски език и 

мултимедийните технологии в обучението по корейски език като чужд (ККЧ). 
 

Китай - държава и политика –  втори и трети курсове 

(изпит); хорариум 2+0; кредити 2;  

Асистент: Калина Микова - хоноруван 

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. През последните години Китай е най-бързо развиващата се икономика в света. През 

последните 20 години на 20в. и в първите години на 21в. икономическият растеж в страната е 

над 9% на година. Днес икономиката на Китай е съизмерима по големина само с тази на САЩ. 

Същевременно налице са някои противоречия и сериозни предизвикателства както в сферата на 

икономическото развитие, така и в областта на политическия процес в страната. В основата на 

развитието на страната, която преживява невиждана в историята на човечеството 

трансформация, и на неминуемите, предвид колосалния мащаб, съпътстващи този процес 

проблеми и противоречия стоят институциите, законодателството и политиките на 

съвременната китайска държава. За разбирането на съвременното положение в страната е 

важно да се познават по-добре спецификите на китайската политическа система, 

конституционното устройство на китайската държава, както и конкретните правителствени 

политики в ключови области като образованието, здравеопазването, културата, околната среда.   

 

факултативен педагогически модул 

Педагогика  

(изпит), хорариум 4+0; кредити 4;  



титуляр; доц. д-р Владислав Господинов 

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят най-общо с основните 

проблеми на педагогическата наука. Тази цел е съобразена с учебния план на 

специалността Индуистика, в който е включена дисциплината Методика на езиковото 

обучение. Задачите за реализиране на целта: 

1. Да се анализират основните характеристики на обекта на педагогиката: 

педагогическата практика и нейните градивни елементи – педагогическите явления. 

2. Да се анализират основните метапроблеми на педагогическата наука – функции, 

понятиен апарат, равнища, диференциация и интеграция и методология 
 

III курс 
Социо-политически и културни тенденции в КНДР 

(изпит) ); хорариум 2+0; кредити 2 

Титуляр: гл. ас. д-р Райна Бенева, д-р Николина Кирилова 

Дисциплината „Социополитически и културни тенденции в КНДР” има за цел да разшири и да 

задълбочи познанията на студентите върху КНДР,  като очертае специфичните аспекти на 

социополитическата и културна ситуация на страната. Курсът проследява историческото 

развитие на страната, предаването на властта и ролята на вожда, запознава студентите с 

държавния апарат и с конституцията на КНДР, но най-вече курсът разкрива културните и 

обществените тенденции. Доколкото достъпните материали позволяват  курсът има за цел да 

изгради обективна представа за съвременното севернокорейско общество, както и за развитието 

на съвременната севернокорейска култура. Курсът предлага прочит на традиционните корейски 

символи в контекста на тоталитарната държава. Познаването на севернокорейските културни и 

социални специфики допринася за осмислянето на корейското начало в по-голяма пълнота. 

 

IV курс 
Социолингвистика на японския език 

(комбиниран изпит); хорариум 2+0; кредити 3 

Титуляр: проф. дфсн Нако Стефанов 
Курсът е предназначен за студентите от бакалавърска степен.Целта му е  запознаването на 

студентите със социалните параметри на японския език през призмата на особеностите на 

комуникацията на японската езикова общност Курсът “Социолингвистика на японския 

език” представя такива основни теми като: 

 Японските езикови общности; 

 Лингвистични малцинства в Страната на изгряващото слънце; 

 Маркери на идентичността в японския език; 

 Езиково планиране в Япония и ролята на държавата и обществените 

организации във формирането на езиковите норми; 

 Други. 
 

Втори език – източен, IV част – японски език 

(изпит); хорариум 0+4; кредити 0 

Титуляр: ас. Петя Панайотова - хоноруван 

Дисциплината награжда познанията и компетентностите по японски език в ниво начинаещи III. 


