
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2021-2022 г. 
СПЕЦИАЛНОСТ „НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ“ 

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“)  
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II КУРС 

Избираемите дисциплини през учебната година трябва да носят минимум 8 кредита, като за зимен семестър минимум 6 кредита 

1 

Индоевропейско 
езикознание 

(изпит) 
фак 2+1 5 

Доц. д-р Биляна 
Михайлова (ФслФ) 

 

Лекционният курс има за цел да запознае студентите от различни филологически 
специалности с възловите понятия и проблеми на общото езикознание, като по този начин 
се изгради надеждна основа за овладяването на конкретните езиковедски дисциплини 
през целия период на следването. Материята е разпределена в няколко дяла и е 
съобразена с хорариума, нуждите и спецификата на съответните специалности. 



2 

Антични философски 
школи 
(изпит) 

курс 2+0 4 
Проф. д-р Иван 

Христов 
(Богословски ф-т) 

Лекционният курс „Антични философски школи“ запознава студентите с класическите 
философски учения на Античността, като ги въвежда в проблема за философията като начин 
на живот, предполагащ специфична организация, ритуали и култови действия. Курсът 
въвежда бакалаврите и в езика на гръцката философия. Те получават представа за нейните 
изразни средства – тропи и понятия, извеждащи гръцките думи извън кръга на техните 
обичайни значения. В курса се разискват проблеми, свързани с античните схващания за 
битието като сърцевина на философстването. Предмет на занятията са също религиозните, 
етическите и политически схващания на древните философи. 

3 
Втори език, I част 
(текуща оценка) 

фак 0+4 6 ФКНФ  

4 

Корективна фонетика, I 
част 

(текуща оценка) 
курс 0+2 3 

Първо ниво 
изследовтел (R1) 

Милена Миленова 

Избираемият модул „Корективна фонетика, I част“  дава възможност на студентите да 
затвърждават и поддържат произношението си на новогръцки език. Курсът систематизира 
и развива вече овладените от студентите практически умения в областта на новогръцкото 
произношение и интонация. Целта на дисциплината е студентите да усъвършенстват 
практическите си умения за перцепция и продуциране на звукове, ритмични групи, фрази и 
надфразови единства.  Студентите се запознават с фонетичните особености на 
новогръцката разговорна реч. Упражненията, чиято цел е ефективно затвърждаване и 
развиване на новогръцко произношение и интонация, са съобразени с индивидуалните 
нужди на всеки студент. 

 
 
 

 III КУРС 

 Избираемите дисциплини през учебната година трябва да носят минимум 14 кредита, като за зимен семестър минимум 9 кредита 

1 

Комуникативни умения, 
 II част  
(изпит) 

спец 0+2  3 Ас. Анна Лазарова 

Целта на избираемия модул „Комуникативни умения“ е студентите да затвърдят и да продължат 
изграждането на комуникативната си компетентност по новогръцки език. Модулът е с практическа 
насоченост, води се изцяло на новогръцки език и акцентира върху продуктивните умения – говорене 
и писане. Курсът е насочен към паралелното развиване на тези уменията с оглед на търсенето и 
кандидатстването за работа. Студентите развиват продуктивните си умения приблизително до ниво 
B1/В2, съгласно Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Предварително изискване за 
участие в курса е ниво на езикова компетентност на новогръцки език A2/В1 съгласно ОЕЕР, съответно 
за студентите от специалността – успешно положен изпит по „Новогръцки език – практически курс, IV 
част”. 

2 

Старогръцки език и 
автори, III част 

(изпит) 
курс 0+4 6 

Гл. ас. д-р Доротея 
Табакова 

Курсът задълбочава знанията на студентите по морфология на глагола и по практически синтаксис на 
старогръцкия език, като непрекъснато прокарва връзки със средногръцки и новогръцки. 
Същевременно той надгражда умения за самостоятелна работа със старогръцките текстове, правилна 
ориентация в граматическите категории и превод на български език. 
Акцентът в тази втора част на курса по старогръцки език за неоелинисти е върху осмислянето и 
усвояването на темпоралната система на старогръцкия глагол и на времената, образувани от 
глаголната основа, както и на модалната употреба на наклоненията. 
Студентите придобиват допълнителни умения за работа с оригинални старогръцки текстове. 
Изпитът се състои в тест върху преподадения граматически материал и превод на оригинален 
старогръцки текст. 



4 
Втори език, IІI част 

(текуща оценка) 
фак 0+4 6 ФКНФ 

 

 УЧЕБНИ ПРАКТИКИ: Могат да се избират от 4 до 8 семестър  

1 

Културни, медийни и 
социални проектни 

дейности  
(то) 

спец. 
120 
ч. 

8 
Гл. ас. д-р Люба 

Радулова 

 

2 

Издателски дейности, 
превод и редакция  

(то) 
спец. 

120 
ч. 

8 
Гл. ас. д-р Люба 

Радулова 

 

  
  

Дисциплини за предишен курс, но се предлагат и за студенти, които не са ги прослушали 

1 

Индоевропейско 
езикознание 

(изпит) 
фак 2+1 5 

Доц. д-р Биляна 
Михайлова (ФслФ) 

 

Лекционният курс има за цел да запознае студентите от различни филологически 
специалности с възловите понятия и проблеми на общото езикознание, като по този начин 
се изгради надеждна основа за овладяването на конкретните езиковедски дисциплини 
през целия период на следването. Материята е разпределена в няколко дяла и е 
съобразена с хорариума, нуждите и спецификата на съответните специалности. 

2 

Антични философски 
школи 
(изпит) 

курс 4+0 6 
Проф. д-р Иван 

Христов 
 (Богословски ф-т) 

Лекционният курс „Антични философски школи“ запознава студентите с класическите 
философски учения на Античността, като ги въвежда в проблема за философията като начин 
на живот, предполагащ специфична организация, ритуали и култови действия. Курсът 
въвежда бакалаврите и в езика на гръцката философия. Те получават представа за нейните 
изразни средства – тропи и понятия, извеждащи гръцките думи извън кръга на техните 
обичайни значения. В курса се разискват проблеми, свързани с античните схващания за 
битието като сърцевина на философстването. Предмет на занятията са също религиозните, 
етическите и политически схващания на древните философи. 

  

 
  

IV КУРС 

Избираемите дисциплини през учебната година трябва да носят минимум 21 кредита, като за зимен семестър минимум 9 кредита 

1 

Подготвителен курс за 
държавен изпит 

(Езикознание), I част 
(изпит) 

курс 0+2 3 
Доц. дфн Борис 

Вунчев 

Избираемата учебна дисциплина „Подготвителен курс за държавен изпит (Езикознание), I 
част” се провежда през седмия семестър от обучението в бакалавърската степен на 
специалност Новогръцка филология. Целта й е да запознае студентите с библиографията от 
конспекта по новогръцко езикознание за държавните изпити (писмен и устен), да развие 
уменията им за научно обобщение и писане на тема по зададен научен проблем, както и да 
задълбочи познанията им по теоретични въпроси от областта на новогръцкото езикознание 
и по практически новогръцки. 

3 
Втори език, V част 

(изпит) 
фак 0+4 6 ФКНФ  

 УЧЕБНИ ПРАКТИКИ: Могат да се избират от 4 до 8 семестър  



1 

Културни, медийни и 
социални проектни 

дейности  
(то) 

спец. 
120 
ч. 

8 
Гл. ас. д-р Люба 

Радулова 
 

2 

Издателски дейности, 
превод и редакция  

(то) 
спец. 

120 
ч. 

8 
Гл. ас. д-р Люба 

Радулова 
 

  
  

Дисциплини за предишен курс, но се предлагат и за студенти, които не са ги прослушали 

1 

Комуникативни умения – 
II част  

(изпит) 
спец 0+2  3 Ас. Анна Лазарова 

Целта на избираемия модул „Комуникативни умения“ е студентите да затвърдят и да продължат 
изграждането на комуникативната си компетентност по новогръцки език. Модулът е с практическа 
насоченост, води се изцяло на новогръцки език и акцентира върху продуктивните умения – говорене 
и писане. Курсът е насочен към паралелното развиване на тези уменията с оглед на търсенето и 
кандидатстването за работа. Студентите развиват продуктивните си умения приблизително до ниво 
В2, съгласно Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Предварително изискване за 
участие в курса е ниво на езикова компетентност на новогръцки език В1 съгласно ОЕЕР, съответно за 
студентите от специалността – успешно положен изпит по „Новогръцки език – практически курс, IV 
част”. 

  

  
 

 

 


