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ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2020-2021 Г. 
СПЕЦИАЛНОСТ „АФРИКАНИСТИКА“ 

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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I КУРС 

Избираемите дисциплини през 1-ви семестър трябва да носят минимум 4 кредита 

1 

Френски език - анализ на 
текст, І част 

 (текуща оценка) 
курс 0+4 4 

Гл. ас. д-р 
Елена Динева  

Дисциплината „Френски език - анализ на текст, I част“ е избираема дисциплина, предлагана на 
студентите от специалност „Африканистика“ през първия семестър от курса на тяхното обучение. 
Основна нейна цел е да осигури първоначални знания и умения на студентите за писмено 
изразяване. Анализът на текст цели усвояването на основните механизми за построяване на 
смисъла по пътя на изучаване на вътрешната структура на широка палитра от документи. 
Логическата последователност и свързаност в изразяването на смисъла се осъществяват както 
чрез конкретни стъпки в рамките на отделното изречение и в рамките на целия текст, така и 
посредством отчитане на множество паратекстуални елементи и параметри от ситуацията на 
общуването. Вниманието е насочено към три основни типа текст: обяснителен текст, описателен 
текст и повествователен текст. 
Курсът е отворен единствено за студентите с профил Френски. 
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Португалски език – 
анализ на текст, I част 

(текуща оценка) 
курс 0+4 4 

Хон. ас. 
Йорданка ду 
Насименто 

Дисциплината „Португалски език - анализ на текст, I част“ е избираема дисциплина, предлагана 
на студентите от специалност „Африканистика“ през първия семестър от курса на тяхното 
обучение. Практическите упражнения по дисциплината „Португалски език – анализ на текст, I 
част“ са предназначени за студенти без никакви първоначални познания по съвременен 
португалски език. Те целят да подпомогнат, като упражнят, затвърдят и допълнително развият, 
началните знания за португалските правописни, правоговорни, граматични и лексикални норми, 
предвидени в рамките на задължителната дисциплина „Втори чужд език – португалски език, I 
част“. Курсът създава у студентите първоначално разбиране за текст, върху което стъпва за 
анализа впоследствие на различни видове текст – от думата през указателната табела до 
диалога. 
Курсът е отворен единствено за студентите с профил Португалски. 

 
II КУРС  

Избираемите дисциплини през 3-ти семестър трябва да носят минимум 6 кредита 
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1 
Африканска митология 

(текуща оценка) 
курс 2+0 2 

Проф. 
Светлана 
Стойчева 

    

Дисциплината „Африканска митология“ има за цел да създаде по-конкретна представа за 
разнообразието и спецификите на многобройните митологии на Сабсахарна Африка и едва 
тогава (или паралелно) да изведе техните прилики. За да се очертае един общ концепт върху 
африканската митология, от особено значение ще бъдат сравнителните отпратки към другите 
архаични митологии. Особено място ще бъде отделено на африканския обреден комплекс и на 
връзката между митологията и фолклора.  
 

2 
Малгашки език, II част 

(текуща оценка)  
спец. 0+8 8 

Хон. Ас. Ина 
Кирякова 

Малгашкият език е австронезийски език от подгрупата на малайско-полинезийските езици и е 
официален език (заедно с френския език) на остров Мадагаскар (25 милиона жители). Говори се 
и на някои по-малки острови в близост до Мадагаскар.  
       Учебната дисциплина "Малгашки език, II част" запознава студентите с граматиката и 
лексиката на официалния малгашки език (Merina) с оглед те да достигнат до ниво B.1 по Общата 
европейска езикова рамка. Разширяват се и се задълбочават познанията и комуникативните 
умения на студентите, придобити при изучаването на дисциплината „Малгашки език, I част“.  
       Езиковата реалност на остров Мадагаскар се представя и в светлината на  социално-битовите, 
културните, политическите аспекти на живота в тази страна, както и в тясна връзка с малгашката 
народопсихология. 
 
       За студентите, които успешно са завршили дисциплината „Малгашки език, I част“. 
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 III КУРС  

 Избираемите дисциплини през 5-ти семестър трябва да носят минимум 12 кредита 
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1 
Малгашки език, II част 

(текуща оценка) 
спец. 0+8 8 

Хон. ас. Ина 
Кирякова 

       Малгашкият език е австронезийски език от подгрупата на малайско-полинезийските езици и 
е официален език (заедно с френския език) на остров Мадагаскар (25 милиона жители). Говори 
се и на някои по-малки острови в близост до Мадагаскар.  
       Учебната дисциплина "Малгашки език, II част" запознава студентите с граматиката и 
лексиката на официалния малгашки език (Merina) с оглед те да достигнат до ниво B.1 по Общата 
европейска езикова рамка. Разширяват се и се задълбочават познанията и комуникативните 
умения на студентите, придобити при изучаването на дисциплината „Малгашки език, I част“.  
       Езиковата реалност на остров Мадагаскар се представя и в светлината на  социално-битовите, 
културните, политическите аспекти на живота в тази страна, както и в тясна връзка с малгашката 
народопсихология. 
 
       За студентите, които успешно са завършили дисциплината „Малгашки език, I част“. 

2 

Африкански театър 
(текуща оценка) 

 
курс 2+0 4 

Д-р Корнелия 
Танчева 

Курсът „Увод в африканския театър и драма“ представя общото развитие на театралните 
традиции в Африка, както преди колонизационния период, така и след влиянието на западните и 
източни ритуални и театрални традиции. Основните въпроси, които се разглеждат включват 
определение на „театър“ и драма, концепции традиционно свързани със запада и изтока, в 
контекста на африканския ритуал; влиянието на „заети“ традиции и тяхната адаптация; 
географските, социални и икономически фактори, които предопределят или влияят на заемането; 
както и съвременните форми на адаптация, противопоставяне и смесване на африкански и не-
африкански форми на театър и драма. 

Дисциплини, предназначени за ПК "Учител"  
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3 
Психология 

(изпит) 
фак. 4+0 0 

Проф. дпсн 
Соня 

Карабельова 

Дисциплината „Психология“ има за цел да запознае студентите със съвременните виждания в 
областта на социалната психология. Дисциплината представя въпросите, свързани с познаването 
на хората, оформянето на впечатленията за другите или социалната перцепция. Структурата на 
отделните тематични направления обяснява някои от основните причини, водещите нагласи, 
ценности и мотиви в поведението на отделните хора, начините на мислене, комуникативните 
умения, междукултурните различия. Подборът на темите е насочен към създаване на основа, 
която може да се използва за допълване на познанията на студентите съобразно техните 
интереси и цели. 
Дисциплината е задължителна за студентите, избрали педагогическия модул. 

 
 
Забележка: ПК "Учител" 
 

Студентите, положили успешно изпити по дисциплините от факултативния педагогически модул, получават допълнителна професионална квалификация 
„учител по английски и френски език/ английски и португалски език”. За да получат учителска правоспособност, студентите трябва задължително да са 
посещавали и положили успешно изпити по следните дисциплини: 
 
• Педагогика 
• Психология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
• Методика на чуждоезиковото обучение                                                                                                                                                                                                                                                                            
• Приобщаващо образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Две избираеми дидактически дисциплини от първа група (педагогически, психологически и частно-дидактически) 
• Две избираеми дидактически дисциплини от втора група (интердисциплинарни и приложно-експериментални)                                                                                                                   
• Факултативна дидактическа дисциплина                                                                                                                                                                                                                                                                            
• Хоспитиране 
• Текуща педагогическа практика 
• Стажантска практика 
 
 
Списъкът на избираемите и факултативните дидактически дисциплини се актуализира периодично в съответствие с предложенията на Катедрата по 
методика на чуждоезиковото обучение при ФКНФ и на преподавателите от специалността.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител” завършва с държавен практико-приложен изпит. 
 
 


