
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ 

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ 

 

Среща с първокурсниците от специалност „Унгарска филология“ за указания за избираемите 

дисциплини и разяснения по учебния план за бакалаври: 2 септември (сряда), 16:00 

ч. във виртуална аудитория BigBlueButton на системата за електронно дистанционно обучение в 

Софийския университет – Moodle (http://elearn.uni-sofia.bg/), в курса: Интезивен курс по унгарски 

език 

За контакт доц. д-р Ина Вишоградска (vishograds@uni-sofia.bg) 

 

Интензивен въведителен курс по унгарски език, задължителен за всички първокурсници: 

занятията ще се провеждат в АВК (аудиовизуален кабинет), Северно крило, ет. 2, Ректорат. в 

периода от 09.09.2020 г. до 30.09.2020 г. (15 дни, по 6 учебни часа на ден), преподавател проф. П. 

Пейковска (ppkvsk@abv.bg);  

за контакт: П.Пековска (ppkvsk@abv.bg), И.Вишоградска (vishograds@uni-sofia.bg)  

 

За актуална информация също следете фейсбук страницата на специалността: 

https://www.facebook.com/groups/358373907612499 

 

Освен задължителните курсове, които ще изучавате през първия семестър на учебната година, вие 

трябва да изберете и ПОНЕ ДВА ОТ СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ИЗБИРАЕМИ КУРСА (МОЖЕ И 

ЧЕТИРИТЕ), КОИТО ДА ВИ НОСЯТ НЕОБХОДИМИЯ МИНИМУМ ОТ 5 КРЕДИТА ЗА 

ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР:  

 

 

1. УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ - курсът носи 4 кредита  
Лекционният курс „Увод в общото езикознание“ 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. ИНФОРМАТИКА – курсът носи 2 кредита  
Курсът по „Информатика“ във ФКНФ има за цел да запознае студентите с основните компютърно 

базирани софтуерни и хардуерни системи, чиято функция е улеснение на работата на бъдещите 

филолози и учители. Учебната програма е насочена към най-съвременните софтуерни и хардуерни 

пакети, които студентите използват в ежедневието си и цели да доразвие уменията им и да им даде 

една по-добра насоченост в търсенето на улеснения при самостоятелната им и/или групова 

дейност.Целта е студентите да придобият знания и умения за работа с различни операционни 

системи; да създават, форматират и редактират текстови документи, електронни таблици, 

мултимедийни презентации, брошури и плакати; да търсят, намират и съхраняват информация от 

интернет източници.  

 

 

3. УНГАРСКИ ПРАВОПИС – I ЧАСТ – курсът носи 4 кредита  

http://elearn.uni-sofia.bg/
mailto:ppkvsk@abv.bg
https://www.facebook.com/groups/358373907612499


Целта на семинарния курс „Унгарски правопис – I част“ е да запознае студентите с ортографичните 

особености на унгарския език. Обръща се внимание на връзката между унгарските графеми и фонеми, 

както и на възможните алофони на отделните фонеми. Разглеждат се основните принципи на 

правописа в унгарски език, а именно фонетичния принцип, който е ръководен, етимологичния 

принцип, т.нар. традиционен принцип, както и принципа на опростяването. Друга основна задача на 

курса е да бъдат усвоени пунктуационните правила, които са част от унгарските правописни норми, 

както и те да бъдат прилагани в практиката. Курсът завършва с текуща оценка, формирана въз основа 

на средноаритметична оценка от диктовките, от самостоятелната разработка и от тестовите проверки.  

 

 

4. УНГАРСКО КИНО – курсът носи 4 кредита  

Курсът „Унгарско кино“ си поставя две основни цели: да обогати общите знания на студентите за 

културата и филмовото изкуство на Унгария и да доразвие уменията им да разбират живата унгарска 

реч и да се изразяват писмено. За да постигне на първата цел, курсът запознава студентите с основни 

моменти от историята на унгарското кино и отделните му жанрове, с живота и творчеството на 

ключови фигури (режисьори и актьори) от унгарското кино, и най-вече с някои от най-популярните 

унгарски филми. След прожекциите филмите се дискутират устно, а от студентите се изисква да 

пишат кратко есе след всеки гледан филм. Крайната оценка за курса се формира от текущите оценки 

върху есетата и от оценката от устния изпит. 

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  


