
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 

 

 

 

 

 



ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на уч. 2020/2021 г. 

Специалност: ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ 

I курс 

 

Избраните дисциплини през зимния семестър / 2020/2021 учебна година (според посоченото в учебния план на специалността) трябва да носят 

минимум 3 кредита. 
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Преподавател 

титуляр Кратка анотация на дисциплината * 

1 

Езикова култура  

(изпит) 

курс 1+0 2 доц. д-р Марина 

Джонова 

Курсът Езикова култура дава възможност на студентите да задълбочат 

познанията си за българския книжовен език и да подобрят уменията си 

да прилагат неговите правописни и пунктуационни норми. В рамките 

на курса студентите се запознават и с отклоненията от 

книжовноезиковата норма и имат възможността сами да изследват 

динамиката на някои от някои от тези отклонения в писмената и 

устната реч. Познаването на книжовноезиковите норми е важно за 

успешното развитие на филолозите като преводачи на български език. 

В резултат от обучението студентите ще имат както основни 

теоретични познания, така и чисто практически способности, тъй като 

ще могат да се справят самостоятелно с различни конкретни задачи. 

2 

Анализ на литературен 

текст 

(изпит) 

курс 1+0 2 гл. ас. д-р 

Теодора Цанкова 

Курсът „Анализ на литературен текст” има за цел да създаде у 

студентите основни умения за критическо четене и интерпретация на 

литературни произведения. Заложените в програмата текстове са 

емблематични за испанската и испаноамериканската литература и са 

подбрани с цел да представят различни жанрове, поетики и 

естетически нагласи, характерни за разнородни автори, школи и 

исторически периоди. Студентите са насърчавани към близко четене (с 

фокус върху сюжета, композицията, персонажната система, 

използваните фигури и тропи, третираната проблематика и др.) и 

изразяване на аргументирани собствени позиции.   

 


