
КАТЕДРА ПО ТЮРКОЛОГИЯ И АЛТАИСТИКА  

(учебна 2021/2022 г., зимен семестър) 

 

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 зимен семестър на учебната 2021-2022 г.  трябва да носят: 

І курс  минимум 2 кредита 

ІІ курс минимум 7 кредита 

III курс минимум 5 кредита  

IV курс минимум 4 кредита 

 



 

І курс  
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Преподавател 

титуляр 
Кратка анотация на дисциплината * 

Увод в 

езикознанието 

(изпит) 

 курс 2+1 3 

доц. д-р 

Екатерина 

Търпоманова 

 

* Дисциплините могат да бъдат записвани и от по-горен курс. 

 

ІІ курс 
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Преподавател 

титуляр 
Кратка анотация на дисциплината * 

Мултикултурализъм 

в Азербайджан 

(изпит) 

фак 1+1 2 изсл. първо 

ниво  

София 

Шигаева-

Митреска 

Основната цел на лекционния курс е да сподели общотеоретическите знания по 

мултикултурализъм, да изясни на студентите историята на политиката на 

мултикултурализъм и основните й модели в западните държави, причините за краха на 

тази политика в много от държавите по света, в това число и в Западна Европа, да изясни 

същността на политиката на мултикултурализъм в Република Азербайджан, нейните цели, 

принципи и особености, а също така и причините за успешното осъществяване на тази 

политика в държавата и необходимостта на сътрудничеството с международни 

организации в областта на реализирането на политиката на мултикултурализма и 

важността на даденото сътрудничество.  

Придобитите в лекционния курс теоретични знания спомагат на студентите правилно да 

осъзнаят ролята на мултикултурализма в Азербайджан, а също така и по света, дадат 

възможности да придобият по-задълбочени познания в дадената област по време на 

самостоятелната работа с допълнителна литература и да ги споделят с колегите си по 

време на семинарните упражнения към дисциплината. Студентите ще имат възможност да 

анализират мнения на различни учени, които писаха по въпроса и да разберат кое от тях 

може да бъде прието в съвремието. 

 



Функционален 

турски език, I част 

(изпит) 

Курс  0+3 3 изсл. първо 

ниво Даниела 

Трифонова 

Целта на семинарните занятия по дисциплината «Функционален турски език I част» е 

да запознае студентите с езиково-комуникативните особености на функционалните 

стилове в турския език. Основен акценти на курса са административно-деловият стил, 

преводите от/на медицински, технически и съдебни текстове, както и запознаване на 

студентите с нормативните изисквания към изразните средства за реализацията на тези 

преводи с отчитане на спецификите на сферата на социалната дейност, в която 

функционират различните видове документи/текстове. Цели се и развитието на 

презентационните и комуникативните умения на студентите. 

Държавно 

устройство на 

съвременна Турция 

(изпит) 

курс 0+2 2 
ас. Нихал 

Йозерган 

Курсът запознава студентите с историята на създаването на Република Турция 

от М.К. Ататюрк през 1923 г. – първата светска държава в мюсюлманския свят 

и последвалите революционни промени към модернизация и демократизация 

на страната. Преглед на основните особености на държавното устройство и 

функциониране на държавните институции в съвременна Турция.  Работен 

език: турски език. 

* Дисциплините могат да бъдат записвани и от по-горен курс. 
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Преподавател 

титуляр 
Кратка анотация на дисциплината * 

Филмов превод, I 

част 

(изпит) 

курс 0+4 4 изсл. първо 

ниво Даниела 

Трифонова 

Дисциплината въвежда в аудиовизуалната среда на филмовия текст и неговия 

превод от турски на български език в контекста на все по-нарастващата 

популярност на турската филмова продукция у нас и в световен мащаб. 

Студентите се запознават със спецификата на филмовия превод, видовете 

филмов превод, основните практически и технически изисквания към 

филмовите преводачи, съвременните стандарти за субтитриране и дублаж на 

филмовия текст.  

Предварителни изисквания: 

Добро владеене на турски език (успешно завършен четвърти семестър на 

бакалавърската програма) и на български език. Базисни компютърни умения. 



Държавно 

устройство на 

съвременна Турция 

 

курс 0+2 2 
ас. Нихал 

Йозерган 

Курсът запознава студентите с историята на създаването на Република Турция 

от М.К. Ататюрк през 1923 г. – първата светска държава в мюсюлманския свят 

и последвалите революционни промени към модернизация и демократизация 

на страната. Преглед на основните особености на държавното устройство и 

функциониране на държавните институции в съвременна Турция.  Работен 

език: турски език. 

Азербайджански 

език, I  част 

(изпит) 

фак 2+2 4 изсл. първо 

ниво  

София 

Шигаева-

Митреска 

Учебната програма по азербайджански език е разпределена в 4 семестъра за две 

академични години, като за всеки семестър са предвидени по 120 учебни часа.  

Преподаването на азербайджанския език предвижда динамичното му изучаване, 

като преди всичко се цели постигането на задоволително комуникативно ниво на 

владеене на езика, свободното му използване - устно и писмено, както и 

превеждане на някои произведения от азербайджанската литература като 

неразделна част от курса.  

В този интензивен курс на обучение по азербайджански език главната задача е 

усвояване на основните граматически и лексикални единици, на задължителните 

синтактични структури за изграждане на необходимите практически навици, които 

от своя страна ще осигурят правилното използване на езика в различни 

комуникативни ситуации.  

* Дисциплините могат да бъдат записвани и от по-горен курс. 
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 Преподавател 

титуляр 
Кратка анотация на дисциплината * 

Азербайджански 

език, I част 

(изпит) 

фак 2+2 4 изсл. първо 

ниво  

 София 

Шигаева-

Митреска 

Учебната програма по азербайджански език е разпределена в 4 семестъра за две 

академични години, като за всеки семестър са предвидени по 120 учебни часа.  

Преподаването на азербайджанския език предвижда динамичното му изучаване, 

като преди всичко се цели постигането на задоволително комуникативно ниво на 

владеене на езика, свободното му използване - устно и писмено, както и 

превеждане на някои произведения от азербайджанската литература като 

неразделна част от курса.  

В този интензивен курс на обучение по азербайджански език главната задача е 

усвояване на основните граматически и лексикални единици, на задължителните 

синтактични структури за изграждане на необходимите практически навици, които 

от своя страна ще осигурят правилното използване на езика в различни 

комуникативни ситуации.  



Азербайджански 

език, III част 

(изпит) 

фак 2+2 4 изсл. първо 

ниво  

 София 

Шигаева-

Митреска 

Учебната програма по азербайджански език е разпределена в 4 семестъра за две 

академични години, като за всеки семестър са предвидени по 120 учебни часа. 

Преподаването на азербайджанския език предвижда динамичното му изучаване, 

като преди всичко се цели постигането на задоволително комуникативно ниво 

на владеене на езика,свободното му използване - устно и писмено, както и 

превеждане на някои произведения отазербайджанската литература като 

неразделна част от курса. 

В този интензивен курс на обучение по азербайджански език главната задача е 

усвояване на основните граматически и лексикални единици, на задължителните 

синтактични структури за изграждане на необходимите практически навици, 

които от своя страна ще осигурят правилното използване на езика в различни 

комуникативни ситуации. 

Филмов превод, I 

част 

(изпит) 

курс 0+4 4 изсл. първо 

ниво Даниела 

Трифонова 

Дисциплината въвежда в аудиовизуалната среда на филмовия текст и неговия 

превод от турски на български език в контекста на все по-нарастващата 

популярност на турската филмова продукция у нас и в световен мащаб. 

Студентите се запознават със спецификата на филмовия превод, видовете 

филмов превод, основните практически и технически изисквания към 

филмовите преводачи, съвременните стандарти за субтитриране и дублаж на 

филмовия текст.  

Предварителни изисквания: 

Добро владеене на турски език (успешно завършен четвърти семестър на 

бакалавърската програма) и на български език. Базисни компютърни умения. 

Държавно 

устройство на 

съвременна Турция 

(изпит) 

 

курс 0+2 2 
ас. Нихал 

Йозерган 

Курсът запознава студентите с историята на създаването на Република Турция 

от М.К. Ататюрк през 1923 г. – първата светска държава в мюсюлманския свят 

и последвалите революционни промени към модернизация и демократизация 

на страната. Преглед на основните особености на държавното устройство и 

функциониране на държавните институции в съвременна Турция.  Работен 

език: турски език. 

 

За дисциплините от педагогически профил е качен списък към
Специалност "Методика на чуждоезиковото обучение"




