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ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 
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Пояснeния: 

1) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в 

„Указания за записване на избираеми дисциплини през СУСИ“.  

Задължително се запознайте с Кратки указания за записване 

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“)  

Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на 

специалността) трябва да носят 

ІІ курс минимум 6 кредита 

III курс минимум 4 кредита  



 

II курс 

Калиграфия, I част (хон. преп. Арам Наджарян) 

 4 кредита, 0+30 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът „Калиграфия, I част“ запознава студентите с естетическите аспекти на 

арабската калиграфия, със стиловете  “Ал-Фариси” и „Ан-Нусх”. 

 

Авеста – свещената книга на зороастризма (хон. преп. Яшар Абдулселямоглу) 

4 кредита, 30+0 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът „Авеста – свещената книга на зороастризма“ има за цел да представи в най-

общ план основните положения на  зороастрийското учение и да запознае 

студентите с проекцията им в свещената книга на индо-иранските народи - Авеста. 

 

История на писмото (хон. преп. Яшар Абдулселямоглу) 

4 кредита, 30+0 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът „История на писмото“ има за цел да запознае студентите в най-общ вид с 

писмото, писмеността, нейното развитие в исторически аспект и значението ѝ за 

развитието на човешката култура и цивилизация. 

 

III курс 

Езиков курс – дари, I част (ас. Илияна Божова) 
4 кредита, 15+15 
 

Анотация на учебната дисциплина: 

            Дисциплината „Езиков курс – дари“ има за цел да запознае студентите с 

фонетичните, лексикалните, морфологични и синтактични особености на дари – 

един от двата държавни и национални езика (според афганистанската конституция) 

на Афганистан. Обръща се внимание на спорния за световната иранистика проблем 

за статута на дари – език, диалект или национален вариант на новоперсийския език. 

Проследяват се основните различия във фонетичната, лексикалната, 

морфологичната и синтактичната системи на персийски и дари. Работи се с 

оригинални произведения, писани от афганистански автори. 

 


