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Записване на избираеми дисциплини (бакалаври) 
 

За начало студентът следва да се запознае с предлаганите избираеми дисциплини през адрес 
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/informaciya_za_studenti_i_doktoranti   или 
посети уеб-адресите на катедрите във факултета за запознаване с анотации, програми, препоръчвани семестри 
и изисквания към студента за изучаване на предлаганите дисциплини 

Администраторът на СУСИ стартира Кампания за записване на избираеми дисциплини, като обявява 
две дати: начална дата и крайна дата (приключване в 23:59).   

Студентът следва да избере със статус Записана най-малко толкова дисциплини, носещи кредити, колкото 
кредити са му нужни за успешно завършване на семестъра и на учебната година. 

През периода на кампанията  студентът записва дисциплини и може да прави неограничени 
промени в избора си – да записва, да отписва, пак да записва.  

Дисциплини, които са останали записани след крайната дата, стават задължителни за студента и той 
ще бъде включен в протоколите за тези дисциплини.  

Опцията Записване за изборни дисциплини е работеща само по време на Кампания за записване на 
избираеми дисциплини, в която е включен учебният план на студента. При избиране на тази опция се 
появява екран като примерния по долу, в конкретния случай за специалност Инженерна физика. 

 

Действащите правила за Физически факултет допускат пряк избор както на дисциплини от списъка „Само 
тези към моя учебен план – текущ семестър“, така и от списъка „Само тези към моя учебен план – 
останали“ 

Можете да избирате и от третия списък Само тези извън моя учебен план. Тогава ще се появи екран 
като показания по долу, в който ще видите  в съдържанието на колоните Кредити – 0 и Тип– Ф (факултативен 
не носещ кредити). Съгласно действащите правила във ФзФ обаче, вие имате право да включите и 
дисциплина, носеща кредити и от този списък. Това може да стане като уведомите по електронната поща 
администратора на СУСИ за Физически факултет за това  на адрес : susi_admin@phys.uni-sofia.bg. Той ще 
включи желаната от третия списък дисциплина във втория или първия списък   (Само тези към моя учебен 
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план – текущ семестър или Само тези към моя учебен план – останали)  и така дисциплината ще може да 
бъде избирана като носеща кредити. 

 

В определени случаи се допуска и задължителни дисциплини за други специалности да бъдат записвани като 
избираеми и носещи кредити. Това може да стане след съгласуване с преподавателя и молба в отдел 
„Студенти“. 

 

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   
Тези дисциплини стават задължителни за студента. 

******************* 

 Начин на записване 

По време на кампанията студентът следва да извърши следните стъпки: 
 а. да влезе на адрес https://susi.uni-sofia.bg; 
 б. да въведе своите потребителско име и парола за СУСИ; 
 в. да избере от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”; 
 г. да провери началните и крайни дати за кампанията; 
 д от появилите се избираеми дисциплини да избере за всяка дисциплина, която има желание да 

посещава, статуса Записана : 
Първоначално (по подразбиране) е избран радио-бутонът след опцията „Само тези към 
моя учебен план– текущ семестър”. За дисциплина от различен от текущия за него 
семестър (за друг курс на същата специалност) следва да избере радиобутона на опцията 
"Само тези към моя учебен план – останали".  
За дисциплини,  предлагани за други специалности, трябва да избере радиобутона "Само 
тези извън моя учебен план", като за да ползва кредити от тях уведомява 
администратора на СУСИ за ФзФ - susi_admin@phys.uni-sofia.bg.  

 з. Избор на статуса се прави чрез падащото меню в колоната "Действие". След направения избор, в 
колоната "Статус" се отразява избраният статус.  

 


