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НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ 

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ 

 

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

трябва да се запишете и за четирите от долупосочените избираеми курсове, които представляват 

10 кредита общо от необходимите минимум 30 кредита за семестър: 

 

Разговорен френски език в ситуации. (2 кредита) 

Дисциплината има за цел да запълни една празнота в обучението по френски език в средното училище 

– недостатъчното овладяване на разговорната реч. Обект е френският език с разнообразните му аспекти 

и стилистични регистри. Стремежът е да се отрази състоянието на съвременния разговорен френски 

език, свързан с човека и неговия бит, контактите му в социалната среда, както и да се анализира 

комуникацията в конкретни ситуации, да се упражни намирането и приложението на адекватни 

формули, изрази и фразеологизми, съобразени със ситуацията, в която са поставени учещите. Отправен 

пункт са писмени и/или аудиовиузални документи с подходяща тематика, предоставени на студентите 

за предварителна подготовка. Чрез задаване на въпроси помежду си те влизат в спонтанен диалог и 

така изграждат умения за справяне с конкретни комуникативни цели 

 

История на езикознанието и на лингвистичните теории (2 кредита) 

Целта на избираемия курс «История на езикознанието и на лингвистичните теории» е да запознае 

студентите с основните теории и школи в езикознанието през XIX и XX век, както и с по-ярките техни 

представители. Курсът проследява също развоя на концепцията за езика, за неговия храктер, функции 

и обект на изследване.  

 

 

Аналитични прочити на художествен текст, I част (2 кредита) 

Избираемата дисциплина „Аналитични прочити на художествен текст“ е разделена на две части и има 

за цел да съчетае четенето с разбиране на откъси от автентични художествени текстове на френски 

език с прилагане на базисни методи за литературен анализ. Усвояването на ключови умения и понятия, 

свързани с анализа на знакови за различни периоди и литературни направления произведения, цели да 

подготви студентите първокурсници за постепенното им навлизане в по-задълбоченото изучаване на 

история на литературата, формирайки компетенции като аналитичен и критически подход към 

литературния текст. Дисциплината предлага увод в литературната теория в достъпна форма, 

основаваща се на работа с различни по жанр текстове. Първата част на дисциплината (I семестър) 

фокусира вниманието на студентите върху спецификите на поетическите и епически текстове, а 

втората част на дисциплината (II семестър) обхваща проблеми, свързани с повествователния и 

театралния текст.  

Информатика (4 кредита) 

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

курсове с това наименование 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, както през следващите 4 години, така и в по-нататъшния им път в бизнеса. 

Учебната програма е насочена към най-съвременните софтуерни и хардуерни пакети, които студентите 

да 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 с различни видове техника и 

софтуер. 

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, 

да познават специфичен софтуер за работа с филологическа насоченост.  

В курса не се изисква и не се налага да се "програмира".  
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Записване за избираеми дисциплини 
от 19.08.2020 (сряда) до 08.09.2020 (вторник) 

  

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 24 кредита от задължителни дисциплини и трябва да запишете избираеми, които да 

носят 6 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  
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