
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪРВИ КУРС 

Бакалавърска програма Южна, Източна и Югоизточна Азия 
Освен задължителните курсове, които ще изучавате през първия семестърна учебната година, вие трябва да изберете и ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАЕМИ 

КУРСОВЕТОЛКОВА, ТАКА ЧЕ ДА ВИ НОСЯТ МИНИМУМ 4 КРЕДИТА 

Избираеми дисциплини: 
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Анотация 

1.  

Отношения и обмен между 

Азия и Европа 

(изпит)   

30 ч. 

лекции 
3 

Доц. д-р Евгений 

Кандиларов, д-р 

Ким Сойънг, 

проф. д-р Светла 

Къртева 

Азия и Европа са два континента с древна история, които стоят в основата на  създаването и развитието на човешката 

цивилизация и генерирането на огромно икономическо богатство. Човечеството отдавна се опитва да намери и изгради път, 

който да свързва тези два континента. В резултат на това има различни видове пътища, като се започне от пасищата до 

копринените пътища, морските пътища и железопътните копринени пътища до съвременните въздушни пътища и арктически 

маршрути. За съжаление тези пътища също се използват като канали за агресия, но са по-активни като улесняващи създаването 

на нова добавена стойност за икономиката и цивилизацията на цялото човечество, от гледна точка на търговия със стоки и 

разпространение на култура. Освен това, днешните пътища се разширяват отвъд физическата концепция, която позволява 

практическото движение на хора и стоки поради напредъка на науката и технологиите и концепцията за цялостна връзка помежду 

си, като например цифрова връзка с информационна мрежа, създаваща икономическо богатство за страни по света. Това отваря 

нови възможности за разширяване на международното политическо влияние. ЕС, който е част от трите най-големи икономически 

зони в света заедно със САЩ и Китай, обяви „Политиката за свързване Европа-Азия“ преди 12-ата среща на върха на ASEM през 

септември 2018 г. В контекста на съобщението на ЕС за тази политика, Азия, която представлява 60% от световното население, 

35% от износа на ЕС и 45% от вноса, е жизненоважен партньор за Европа. Новият цикъл лекции, предлагани в Софийския 

университет, може да се превърне в допълнителна движеща сила за по-нататъшно насърчаване на сътрудничеството между двете 

страни по посока на принос към международната политика, сигурност и междукултурно и образователно общуване. 

За да се укрепят връзките между Европа и Азия, е необходимо да се създаде мрежа от експерти и да се провеждат академични 

обмени и изследвания не само в политическата и икономическата области, но и в образователния сектор. Курсът „Отношения и 

обмен между Европа и Азия“ ще допринесе значително за разширяване на знанията и представите на студентите, както и за 

създаване на основа за кариерното им израстване като изследователи, изучаващи европейските и азиатските отношения от ново 

поколение. 

2.  
Междукултурна комуникация 

(изпит)   

30 ч. 

лекции 
3 

Аджит Кумар 

Шриваства 

В ерата на глобализацията хората от цял свят имат необходимост за да си взаимодействат за изпълнение на техните 

професионални задължения. 

Целта на курса е да предостави на студентите базови познания за  комуникацията отчитайки културно разнообразна среда. Този 

курс ще помогне на студентите да разберат основите на междукултурната комуникация. За да предаде ясно посланието си 

комуникиращият трябва да разбере не само думите, но и невербалната комуникация, която е скрита във формата на жестове с 

ръце, изражения на лицето, езикът на тялото, тоновете, терена и т.н. В допълнение към това трябва да разберем емоционалните 

състояния, както собствените си, така и тези на хората с които общуваме. Следователно човек трябва да разбере важността и 

въздействието за осъществяването на ясна комуникация. 

3.  
Индонезийски език, I част 

(изпит) 

30 ч. 

лекции

+30 ч. 

упр. 

4 

Томас Беа 

Дуанггоно  

 

В рамките на дисциплината „Индонезийски език , I част“ се изучава уеднаквената индонезийска и малайска азбука. В първите 

уроци е включена основна лексика на езика по различни теми: части на тялото, семейство, бит, учебен процес, ваканционни 

дейности, пътешествия, градски и селски бит. Запознаване с морфологията на езика: ролята на корените на думите и 

словообразуването. Отделни занятия са посветени на съществителните имена, прилагателните, числителните, глаголите, 

местоименията, наречията, предлозите, съюзите и др. Усвоява се разговорната реч във формата на диалог. Съставят се прости 

декларативни, въпросителни и отрицателни изречения. Студентите се запознават с някои фолклорни жанрове – пантуни и 

приказки. 



4.  

Китай, Корея и Япония: 

Кратко въведение в 

културите на Далечния 

Изток 

(изпит)   

30 ч. 

лекции

+15 ч. 

упр. 

3 

доц. д-р Ирина 

Сотирова; 

доц. д-р Гергана 

Петкова; 

доц. д-р Антония 

Цанкова 

Дисциплината въвежда студентите в културите на Далечния Изток, като тематично е разделена на три части, всяка от които е 

посветена на съответната страна – Китай, Корея и Япония. Лекциите подават базова информация за особеностите на културния 

код, насочват студентите към източници на допълнителна информация и представят изследванията на тези култури в българската 

изтоковедска наука. Предварителни изисквания: Няма. Очаква се в края на курса студентите да са се запознали с най-основните 

характеристики на трите източноазиатски култури и да знаят къде да търсят допълнително информация, както и как да разбират 

някои базови културни кодове, които са в основата на междукултурната комуникация. 

5.  
Увод в историята на 

Източна Азия (изпит)   

30 ч. 

лекции 
2 

гл. ас. д-р 

Мартин 

Димитров 

Целта на лекционния курс към дисциплината „Увод в Историята на Източна Азия“  е да запознае студентите с основите на 

историята като академична дисциплина и да им предаде базово познание за най-общите тенденции в историческото развитие на 

Китай, Корея и Япония. Всяка от страните е разгледана през призмата на еволюцията на социално-икономическите отношения 

и държавно-политическите структури. Поставя се акцент върху историческото развитие на Източна Азия през ново и най-ново 

време, засягайки наболелите проблеми от близкото минало и тяхното влияние върху политическия дискурс във всяка от страните 

от Източна Азия, както и отношенията между тях. Предварителни изисквания: няма. Целта е студентите да придобият познание 

относно същността на историята като академична дисциплина, както и базово познание за историята на Китай, Корея и Япония. 

Разглеждането на обществото на трите страни, както и взаимодействието между тях, през призмата на историческата динамика 

дава умения, необходими при анализа на широк спектър от проблеми – от такива, свързани с културното развитие, до такива, 

свързани с проблемите на съвременните общества. 

6.  
Увод в общото езикознание 

(изпит)   

30 ч. 

лекции

+15 ч. 

упр. 

3 

доц. д-р 

Екатерина 

Търпоманова 

 

7.  
Увод в литературната 

теория 

(изпит)   

30 ч. 

лекции

+15 ч. 

упр. 

3 
проф. дфн 

Амелия Личева 

Дисциплината представя едно от най-бурно развиващите се изследователски полета в хуманитарните и социалните науки на ХХ 

и ХХI в. Тя ще даде на студентите възможност да се запознаят с генеалогията на понятия, възлови за съвременните 

литературознание, философия, социология, критическа теория, културни изследвания – форма, структура, поетически език, 

разказ, писане, жанр, значение, риторика, разбиране, субект, събитие, власт, хегемония, истина, пол, раса, контекст и др. В хода 

на изучаването на дисциплината студентите ще овладеят основните подходи за четене на литературни и културни текстове. В 

рамките на курса тези подходи ще бъдат опримерени с анализ на конкретни, интердицсициплинарни проблеми от областта на 

съвременната критическа теория, социология, философия и културни изследвания. 

 

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  

 

https://cas.uni-sofia.bg/
https://susi.uni-sofia.bg/
mailto:hinkovski@uni-sofia.bg

