
 
Специалност Китаистика 

 
Образователно-квалификационна степен:  
Бакалавър 
 
Форма на обучение: 
Редовно, държавна поръчка 
Условия за прием (кандидатстване и записване) 
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по 
западен или руски език по избор. Класирането на кандидат-студентите се 
извършва въз основа на успеха от кандидат-студентския изпит и успеха от 
дипломата за средно образование. 
Цели 
Образователни   
Цялостна подготовка по език, 
литература, култура, история, 
политика, икономика. 
 
 

Професионални 
Подготовка на висококвалифицирани 
специалисти, владеещи писмено и 
говоримо китайски език, познаващи 
историята и културата на страната. 

Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие 
Бакалаврите по китаистика могат да продължат обучението си в магистърска 
степен или да се реализират като преводачи или специалисти-референти по 
Китай в държавни учреждения, български и чужди юридически лица, законно 
действащи на територията на Република България. 
 
 
Учебен план  
Разпределение на дисциплините по години и кредитната им натовареност – по 60 
кредита на година. 
 
 
 

Първа година 
Първи семестър Втори семестър 

Шифър. дисциплина кред

ити 
Х-р 
на  
д-та 

Шифър. дисциплина кред

ити 
Х-р 
на  
д-та 

Уводен курс 6  З Практически китайски 
език 

16+1  З 

Практически китайски 
език 

16  З Странознание на Китай 2+1  З 

Увод в общото 
езикознание 

3  З Увод в китайското 
езикознание 

2 З 

Увод в общото 
литературознание 

3  З Увод в китайското 
литературознание 

2 З 



   Езикова култура 2 З 
   Увод в китайската 

писменост 
2  З 

   Стара история на Китай 2   З 
   АВИТО  И 
   Древнокитайски 

философски школи 
 И 

      
* Студентът сам подбира избираемите дисциплини така, че сумата от кредитите 
за двата семестъра да е 60.  

 
 

Втора година 
Трети семестър Четвърти семестър 

Шифър. дисциплина кред

ити 
Х-р 
на  
д-та 

Шифър. дисциплина кред

ити 
Х-р 
на  
д-та 

Практически китайски 
език 

14  З Практически китайски 
език 

14+1  З 

Китайска фонетика и 
фонология 

2+1  З Средновековна китайска 
литература (І част) 

3+1  З 

Древна китайска 
литература 

3+1  З Граматика на китайския 
език (І част) 

2 
 

 З 

Средновековна история 
на Китай 

2+1  З Фразеология на 
китайския език 

3+1  З 

Лексикология и 
лексикография на 
китайския език 

3+1   З Увод в даоизма 2+1  И 

Държавно и политическо 
устройство на Китай 

2   И История на философията 2   И 

Основни понятия в 
древнокитайската 
философия 

2+1   И Граматика на китайския 
публицистичен текст 

2+1   И 

История на 
калиграфското изкуство в 
Китай 

2+1   И Педагогика 2    И 

Традиции в 
архитектурата на Изтока 

2 И    

      
* Студентът сам подбира избираемите дисциплини така, че сумата от кредитите 
за двата семестъра да е 60.  

 
 

Трета година 
Пети семестър Шести семестър 



Шифър. дисциплина кред

ити 
Х-р 
на  
д-та 

Шифър. дисциплина кред

ити 
Х-р 
на  
д-та 

Практически китайски 
език 

12+1  З Практически китайски 
език 

12+1  З 

Средновековна китайска 
литература (ІІ част) 

4+1  З Съвременна китайска 
литература 

4+1  З 

Граматика на китайския 
език (ІІ част) 

2+1  З Старокитайски език (ІІ 
част) 

4+1  З 

Словообразуване в 
китайския език 

2  З Китайска диалектология 2+1   З 

Старокитайски език (I 
част) 

2+1  З Увод в конфуцианството 2+1   И 

Съвременна история на 
Китай 

2+1  З Китайските каламбурни 
фразеологизми „сие-хоу-
ю” 

2+1   И 

Китайски фолклор 2   И Културните кодове на 
универсума в 
класическия им 
раннодаоистки прочит 

2+1 И 

Граматика на 
средновековните 
китайски текстове 

2   И Психология 2 И 

Даоизмът като 
философия и като 
религиозна и културна 
практика 

2   И    

АВИТО 2 И    
      
* Студентът сам подбира избираемите дисциплини така, че сумата от кредитите 
за двата семестъра да е 60. 

 
 

Четвърта година 
Седми семестър Осми семестър 

Шифър. дисциплина кред

ити 
Х-р 
на  
д-та 

Шифър. дисциплина кред

ити 
Х-р 
на  
д-та 

Практически китайски 
език 

12  З Практически китайски 
език 

12+1  З 

Най-нова китайска 
литература 

4+1  З Китайска 
лингвостилистика 

2+1  З 

Старокитайски език (ІІІ 
част) 

5  З Писмен превод на 
специализиран текст 

2  З 

Увод в будизма 2+1  И Увод в теорията и 
практиката на превода 

4+1 З 



Китайска литературно-
художествена реч 

2  И Хоспитиране 2 И 

Древнокитайска култура 
в образци 

2+1   И избираема дидактическа 
дисциплина 

2 И 

Проблеми на 
икономическото развитие 
на Китай 

2+1  И избираема дидактическа 
дисциплина 

2 И 

Методика на 
чуждоезиковото 
обучение 

2 И Текуща педагогическа 
практика 

2 И 

   Преддипломна 
педагогическа практика 

2 И 

      
* Студентът сам подбира избираемите дисциплини така, че сумата от кредитите 
за двата семестъра да е 60. 

 
З а б е л е ж к и :   
В графа”кредити” са отбелязани на първо място основните, а  след знак + 
допълнителните кредити. 
Студентите получават  за 8-ми семестър 10 кредита за успешно положен 
държавени изпит. 
Методи на оценяването на знанията 
За оценяването на знанията се провежда писмен или устен изпит. 
 
 
Техническо оборудване на специалността  
Специалността разполага с фонетичен кабинет, компютър, широкоекранен TV със 
сателитен приемник, DVD, с голям брой видео- и аудиозаписи, специализирана 
учебна техника. Студентите имат свободен достъп до библиотеката на Институт 
Конфуций, разполагаща с над 4000 книги и 1000 електронни документи, както и 3 
бр. компютри с връзка в интернет.   
 Области на изследователска дейност. 
Студентите участват в различни форми на научно-изследователска дейност- 
изнасят доклади на симпозиуми, пишат реферати, участват с преводи в 
научните издания на специалността.  
 
 
 
 
Особености на прилагането на кредитната система 
При задължителните дисциплини с допълнителни кредити се кредитират 
извънаудиторни дейности като курсови работи, реферати, участия в 
конференции. 
 
 
 


