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За програмата 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Coursera сключиха 
споразумение за сътрудничество в инициативата за развитие на кариерните умения по време 
на пандемията COVID-19. Можете да получите безплатен достъп и да завършите успешно със 
сертификат избрани от Вас курсове в различни области на знание (Фиг.1): 

 

Фиг. 1. Курсове по области на знание 

Срок за записване в курс: 30.09.2020 г. 
Срок за завършване на курс: 30.11.2020 г. 

За курсовете, които завършите успешно и покриете изискванията за сертификат, ще 
получите неограничен достъп до учебните материали и ресурси и след 30.11.2020 г. 

Ако не успеете да завършите даден курс в указания срок, ще можете да го направите 
по-късно, но вече срещу заплащане и за Ваша сметка. 
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Безплатните курсове са налични САМО за акаунти в Coursera, регистрирани с имейл 
адреси от домейна на СУ: 

• uni-sofia.bg 
• admin.uni-sofia.bg 
• biofac.uni-sofia.bg 
• chem.uni-sofia.bg 
• deo.uni-sofia.bg 
• diuu.uni-sofia.bg 
• dujcev.uni-

sofia.bg 
• fcml.uni-sofia.bg 
• feb.uni-sofia.bg 
• feba.uni-sofia.bg 
• fmi.uni-sofia.bg 
• fp.uni-sofia.bg 
• fppse.uni-sofia.bg 

• gea.uni-sofia.bg 
• law.uni-sofia.bg 
• libsu.uni-sofia.bg 
• med.uni-sofia.bg  
• nis.uni-sofia.bg 
• phls.uni-sofia.bg 
• phys.uni-sofia.bg 
• slav.uni-sofia.bg 
• sport.uni-sofia.bg 
• theo.uni-sofia.bg 
• ucc.uni-sofia.bg 
• uni-campus.net 
• unipress.bg 

и записани чрез URL връзката:  

https://coursera.org/programs/st-kliment-ohridski-university-of-sofia-on-coursera-4n4kn 

Внимание: 

За курсове, записани извън посочените стъпки, НЯМА да бъдат възстановявани вложени 
суми! 
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https://coursera.org/programs/st-kliment-ohridski-university-of-sofia-on-coursera-4n4kn


Регистрация в системата 

Отворете браузър (например Mozilla или Chrome) и заредете адреса: 
 https://coursera.org/programs/st-kliment-ohridski-university-of-sofia-on-coursera-4n4kn (Фиг.2) 

 

 

Фиг. 2. 

 

Натиснете бутонa . 

Ще получите екран за влизане (login) (Фиг.3) или регистрация (signup) (Фиг.4) в 
системата: 
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https://coursera.org/programs/st-kliment-ohridski-university-of-sofia-on-coursera-4n4kn


 
Фиг. 3 

 
Фиг. 4 

Ако вече имате акаунт за Coursera с имейл адрес към домейна на СУ, можете да влезете 
в системата с функцията login (e-mail/password) (Фиг. 5). Ако все още нямате акаунт, можете 
да си създадете такъв, като попълните полетата в прозореца за регистрация (signup) (Фиг.6). 

 

 
Фиг. 5 

 
Фиг. 6 

 

Ако имате вече съществуващ акаунт в Coursera с друг имейл адрес, впоследствие ще 
можете да свържете новия си акаунт със съществуващия. 

5 
 



Когато създавате нов акаунт, системата ще изпрати писмо за потвърждение на 
посочения от Вас имейл адрес (Фиг.7): 

 

Фиг. 7 

Трябва да отворите писмото и да натиснете бутона „Confirm email address” (Фиг.8): 

 

Фиг. 8 

Coursera ще потвърди (Фиг.9) 
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Фиг. 9 

А връзката „Back to Coursera“ ще Ви заведе на страницата на Вашия акаунт и ще Ви 
покани да се присъедините към учебната програма на СУ в платформата Coursera (Фиг.10) 

 

Фиг. 10 

Натиснете бутона   и станете част от общата инициатива. 

В горен ляв ъгъл на екрана, до логото на Coursera трябва да виждате логото на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Фиг.11). 
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Фиг. 11 

Редакция на профила и настройки на акаунта могат да бъдат извършвани от 
персоналното меню, достъпно с бутон-стрелка в горен десен ъгъл (Фиг.12). 

 

Фиг. 12 
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Записване на курс 

Можете да изберете курс, като използвате една от следните възможности: 

1. Разгледате тематично разделените предложения по категории в азбучен ред (Browse 
Catalog) (Фиг.13) 

 

Фиг. 13 

2. Филтрирате темите на курсовете, които се показват, като изберете конкретна подтема от 
менюто Explore (Фиг.14) 

 

Фиг. 14 
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3. Въведете ключови думи (на английски език, руски език или друг от наличните езици) в 
полето за търсене (Фиг.15) 

 

Фиг. 15 

Когато заредите страницата на даден курс (Фиг.16), ще намерите обща информация за 
курса (1), рейтинг (2), учебната програма по седмици (3), коя институция предлага този курс 
(4) и детайли, като какво е необходимо, за да получите сертификат, начин на провеждане, 
нивото на трудност, приблизителна заетост, език (5). 
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Фиг. 16 

Важно: Обърнете внимание дали е наличен бутон “Enroll for Free” ( ) и 
под него да пише изрично: Sponsored by Sofia University St. Kliment Ohridski. 

Записването в курс става с натискането на бутона . 

Списък на курсовете, които сте записали, ще бъде наличен в “My Courses” (Фиг.17): 

1 

2 

3 

4 

5 
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Фиг. 17 

За контакт 
За въпроси и проблеми, не се колебайте да пишете на имейл: course@ uni-sofia.bg 
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