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Специалност ЯПОНИСТИКА 

日日日日本本本本学学学学    
 

  
 

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР 
Обучението е редовно по държавна поръчка 

 
 
Условия за прием, кандидатстване и записване: 
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по избор 
между Английски език, Немски език, Френски език, Руски език. Класирането на 
кандидат студентите се извършва на базата на успеха от кандидат студентския изпит и 
успеха от дипломата за средно образование. 
 
цели 
Образователни 
Бъдещите специалисти-японисти да 
получат систематизирани знания, 
високо ниво на писмено и говоримо 
усвояване на японския език, както и 
комплексна изтоковедска подготовка. 
 

Професионални 
Подготовка на високо квалифицирани 
специалисти по японистика, способни да се 
интегрират професионално в различни страни 
по света. 

 
Възможности за реализация и за понататъшно развитие 
Студентите, завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по  
японистика могат да продължат обучението си в магистърска степен по 
Източноазиатски култури, както и по специалностите от ФКНФ, или успешно да се 
реализират като: преподаватели в системата на образованието, специалисти в областта на 
лингвистиката, историята и културата, журналисти, специалисти и експерти в 
административни структури на различни държавни ведомства и фирми, като преводачи в 
частния и държавния туристически бизнес, в издателския бранш, в системата на 
библиотечното дело, в различни научно-изследователски институти. 
 

 



 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 
ОКС “БАКАЛАВЪР” 

Специалност Японистика 
 

/за випуск 2008-2012 и всички следващи випуски, обучавани в периода 2008-2012 г./ * 
*2008-2009 академична година, по този Учебен план се обучават  само студентите от І курс - 

випуск 2008-2012 г.; 
2009-2010 акад. г., по този Учебен план ще се обучават студентите от І и ІІ курс – 

випуск: 2009-2013 и 2008-2012 г. 
2010-2011 акад. г., по този Учебен план ще се обучават студентите от І, ІІ и ІІІ курс - 

випуск:2010-2014, 2009-2013 и 2008-2012 г. 
              2011-2012 акад. г., по този Учебен план ще се обучават студентите от І, ІІ, ІІІ и ІV курс- 

випуск:2011-2015, 2010-2014, 2009-2013 и 2008-2012 г.) 
 
 

ПЪРВА ГОДИНА 
Първи семестър 

 
Брой ECTS - кредити от задължителните дисциплини – 26 
Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини – 4 

 
Задължителни дисциплини Избираеми дисциплини  

№/Шифър/  
              дисциплина 

 
кредити 

Х-р 
 на 
д-та 

   Хорариум 
   год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

 №/Шифър/ 
          дисциплина 

 
кредити 

Х-р 
 на  
д-та 

  Хорариум 
  год. // сем. 

  Про-   
   вер- 
   ка 

1. Увод в общото       
    езикознание. 

  
  3 

 
З 

 
30+15//30+15 

 
 И-І 

1.  Япония. Религия   
     и култура.     

  2 И  30+0//30+0  И-І 

2. Увод в   
    литературната    
   теория. 

  
  3 

 
З 

 
30+15//30+15 

 
 И-І 

2.  Японските   
     приказки 

    2 И  30+0//30+0  И-І 

3. Увод в   
    японистиката.   

  2 З 30+0//30+0  И-І      

4. Японско    
    странознание  

  2 З 30+0//30+0  И-І      

5. Практически   
    японски език.   
    Част І.      

16(14+ 
    2 от  
   тест) 

З 0+420//0+210  Т.О.      Спорт   2 Ф  0+30//0+30  И-І 

   
*Забележка: Студентите имат право да набавят кредити за всеки семестър и от избираемите дисциплини,    
     обявени от специалностите Кореистика или  Китаистика.  
►Студентът е длъжен да подбира индивидуално избираемите и факултативните дисциплини, така че сумата  
    от кредитите за всеки семестър да е 30 кредита.   
 

 
 
 



ПЪРВА ГОДИНА 
                                                                             Втори семестър 
 

Брой ECTS - кредити от задължителните дисциплини – 30 
                                Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини – 0 
 
                 Задължителни дисциплини                    Избираеми дисциплини 
№/Шифър 
               дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

   Хорариум 
   год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

№/Шифър 
           дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

   Хорариум 
   год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

5.  Практически   
     японски   
  език. Част І.       

16(14+ 
     2 от 
   тест) 

З 0+420//0+210  И-ІІ      

6.  Съвременен   
    японски език –    
    фонетика, графика,  
    лексикология 

  5 (4+ 
     1 от 
   тест) 

 
З 

 
45+15//45+15 

 
 И-ІІ 

        

7.  Средновековна   
    история на Япония. 

  3 (2+ 
     1 от 
   тест) 

 
З 

  
 30+0//30+0 

 
 И-ІІ 

         

8.  Увод в японското   
     езикознание. 

2 З  30+0//30+0  И-ІІ       

9.  Увод в японското   
    литературознание 

2 З  30+0//30+0  И-ІІ       

  10. Езикова култура 2 З  0+30//0+30  И-ІІ       Спорт    2  Ф  0+30//0+30  И-ІІ 
           Аудио-визуални   

     и информационни 
     технологии в   
     обучението. 

 
   3 

 
 Ф 

 
30+15//30+15 

 
 И-ІІ 

►Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини за целия курс – 4 
►Общо ECTS - кредити от задължителните и минималния брой избираеми дисциплини – 60 
►Общ брой изпити от задълж. и мин. брой избираеми дисциплини за целия курс – 12 + 1 Т.О. 
►Студентът е длъжен да подбира индивидуално избираемите и факултативните дисциплини, така че сумата  
    от кредитите за всеки семестър да е 30 кредита. 
                                                                               
                                                                           ВТОРА ГОДИНА 
                                                                      Трети семестър 
 
                               Брой ECTS - кредити от задължителните дисциплини – 26 
                                 Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини – 4 
 
                 Задължителни дисциплини                     Избираеми дисциплини 
№/Шифър 
             дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

№/Шифър 
          дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

11. Нова и най-нова   
      история на Япония 

  5 (3+ 
     2 от 
   тест) 

З 30+15//30+15 И-ІІІ  3. Самурайството –   
    социално явление 
в японската история. 

  2  И 30+0//30+0 И-ІІІ 



12. Държавно и   
      политическо  
устройство на Япония 

2 З 30+0//30+0 И-ІІІ  4. Етнография на 
     Япония. 

  2  И 30+0//30+0 И-ІІІ 

13. Съвременен   
      японски език –  
      морфология,    
      синтаксис. Част І.                     

  5 (3+ 
     2 от 
тест) 

З 30+15//30+15 И-ІІІ      

15. Практически   
      японски език.   
      Част ІІ.      

14(12+ 
    2 от  
   тест) 

З 0+360//0+180  Т.О.      

            Спорт   2 Ф  0+30//0+30 И-ІІІ 
  ►Студентът е длъжен да подбира индивидуално избираемите и факултативните дисциплини, така че  
     сумата от кредитите за всеки семестър да е 30 кредита. 
   *Забележка: Студентите имат право да набавят кредити за всеки семестър и от избираемите дисциплини,    
     обявени от специалностите Кореистика или  Китаистика.                                                              
                                                                           
                                                                          ВТОРА ГОДИНА 
                                                                   Четвърти семестър 
  
                               Брой ECTS - кредити от задължителните дисциплини – 25 
                                 Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини – 5 
 
                  Задължителни дисциплини                     Избираеми дисциплини 
№/Шифър 
             дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

№/Шифър 
          дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

14. Съвременен   
      японски език –  
      морфология,    
      синтаксис. Част ІІ.                     

  5 (3+ 
     2 от 
тест) 

З 30+15//30+15 И-ІV 5.  История и   
     философия на   
    бойните изкуства 
     в Източна Азия. 

 
  2 

 
И 

 
 30+0//30+0 

 
И-ІV 

15. Практически   
      японски език.   
      Част ІІ.      

14(12+ 
    2 от  
   тест) 

З 0+360//0+180 И-ІV 6.  Стил на живот   
     на японското   
     семейство. 

3 (2+ 
   1 от 
  курс. 
   раб.) 

И  30+0//30+0 И-ІV 

16. Класическа   
     японска литература 
      Част І. 

  6 (5+ 
    1 от 
   курс. 
  разр.) 

З 45+30//45+30 И-ІV      

           Западен език.   4 Ф 0+60//0+60 И-ІV 
           Втори източен   

      език/Корейски ез./ 
  4  

Ф 
 
0+60//0+60 

 
И-ІV 

           Спорт   2 Ф  0+30//0+30 И-ІV 
 
►Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини за целия курс – 9 
►Общо ECTS - кредити от задължителните и минималния брой избираеми дисциплини – 60 

  ►Общ брой изпити от задълж. и мин. брой избираеми дисциплини за целия курс – 10 + 1 Т.О.  
  
                                                                       



                                                                        
                                                                      ТРЕТА ГОДИНА 
                                                                   Пети семестър 
 
                               Брой ECTS - кредити от задължителните дисциплини – 25 
                                  Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини – 5 
 

                   Задължителни дисциплини                      Избираеми дисциплини 
№/Шифър 
             дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

№/Шифър 
          дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

17. Класическа   
     японска литература 
      Част ІІ. 

  6 (5+ 
    1 от 
   курс. 
  разр.) 

З 45+30//45+30  И-V  7.  Особености на   
      японското   
      общество 

 
  2 

 
И 

 
 30+0//30+0 

 
 И-V 

18. Старояпонски език  
      на средновековните  
      писмени паметници
      Част І. 

  5 (4+ 
    1 от 
   курс. 
  разр.) 

 30+30//30+30 И-V 8. Устни   
    презентации. 

    3  И 30+15//30+15  И-V 

20. Практически   
     японски език.   
     Част ІІІ.      

14(12+ 
    2 от  
   тест) 

З 0+360//0+180  Т.О.      

           Западен език.   4 Ф  0+60//0+60  И-V 
           Втори източен   

      език/Корейски ез./ 
  4  

Ф 
 
 0+60//0+60 

 
 И-V 

            Спорт   2 Ф  0+30//0+30  И-V 
                                                                        
                                                                       ТРЕТА ГОДИНА 
                                                                  Шести семестър 
 
                               Брой ECTS - кредити от задължителните дисциплини – 27 

                                  Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини – 3 
 
                   Задължителни дисциплини                      Избираеми дисциплини 
№/Шифър 
             дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

№/Шифър 
          дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

19. Старояпонски език  
      на средновековните  
      писмени паметници
      Част ІІ. 

  5 (4+ 
    1 от 
   курс. 
  разр.) 

 З 30+30//30+30 И-VІ  9. Методология на   
     писмени  
     разработки. 

    3  И 30+15//30+15 И-VІ 

20. Практически   
      японски език.   
      Част ІІІ.      

14(12+ 
    2 от  
   тест) 

З 0+360//0+180 И-VІ      

21. Нова японска   
     литература. 

 5(3+2 
отк.р.) 

З 30+15//30+15 И-VІ       Западен език.   4 Ф  0+60//0+60 И-VІ 

22.Социолингвистика   3 З 30+15//30+15 И-VІ       Втори източен   
      език/Корейски ез./ 

  4  
Ф 

 
 0+60//0+60 

 
И-VІ 



           Спорт   2 Ф  0+30//0+30 И-VІ 
 
►Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини за целия курс – 8 
►Общо ECTS - кредити от задължителните и минималния брой избираеми дисциплини – 60 

  ►Общ брой изпити от задълж. и мин. брой избираеми дисциплини за целия курс – 9 + 1 Т.О. 
 
                                                                    
                                                                   ЧЕТВЪРТА ГОДИНА 
                                                                  Седми семестър 
 
                               Брой ECTS - кредити от задължителните дисциплини – 23 
                                  Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини – 5 
 

                   Задължителни дисциплини                      Избираеми дисциплини 
№/Шифър 
             дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

№/Шифър 
          дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

23. Най-нова японска    
      литература. 

  5 (4+ 
    1 от 
к. р.) 

З 45+15//45+15   И-  
 VІІ 

10. Японско   
      управление. 

 
 2 

 
И 

 
 30+0//30+0 

 
И-VІІ 

24. Практически   
     японски език.   
     Част ІV.      

14(12+ 
    2 от  
   тест) 

З 0+360//0+180  Т.О. 11. Ерата Мейджи- 
     модернизацията 
     на Япония.  

  3 (2+ 
    1 от 
   курс. 
разр.) 

И  30+0//30+0 И-VІІ 

25. Теория и   
     практика на   
     превода. Част І. 

  4 (3+ 
    1 от 
   курс. 
  разр.) 

З 30+15//30+15   И-  
 VІІ 

      Западен език.   4 Ф  0+60//0+60 И-VІІ 

           Втори източен   
      език/Корейски ез./ 

  4 Ф  0+60//0+60 И-VІІ 

           Спорт   2 Ф  0+30//0+30 И-VІІ 
                                                                    
                                                                  ЧЕТВЪРТА ГОДИНА 
                                                                  Осми семестър 
 
                               Брой ECTS - кредити от задължителните дисциплини – 22 

                                  Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини – 0 
 
                   Задължителни дисциплини                      Избираеми дисциплини 
№/Шифър 
             дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

№/Шифър 
          дисциплина 

кредити Х-р 
 на 
д-та 

  Хорариум 
год.  // сем. 

 Про-     
  вер- 
ка 

24. Практически   
      японски език.   
      Част ІV.      

14(12+ 
    2 от  
   тест) 

З 0+360//0+180   И-  
 VІІІ 

26. Теория и   
     практика на   
     превода. Част ІІ. 

  4 (3+ 
    1 от 
   курс. 

З 30+15//30+15   И-  
 VІІІ 

12. Други избираеми 
     дисциплини*  : 
    (1) Дзен-култура и   
        словесни типологии  
        в Япония. 
    (2) Съпоставителна   
        алтайска и корейска  

   
2 

 
И 

   
30+0//30+0 

 
  И 



  разр.) 
27. Актуални   
      проблеми на   
      съвременната   
      японска култура. 

   
  4 

 
З 

 
45+15//45+15 

  
  И-  
 VІІІ 

        митология. 
    (3) Тибетски будизъм 
    (4) Великите китайски  
        династии. 
    (5) Странстващи   
        сюжети във   
        фолклора на   
        страните от   
        Класическия Изток.  

    

     *Забележка: Дисциплините от рубриката “Други избираеми 
дисциплини”могат да се посещават през различни семестри от 
студенти, специализирали в чужбина или обучаващи се по 
индивидуални учебни планове, за допълване или приравняване към
общия брой кредити на съответния семестър или учебна година. 

 
►Минимум ECTS - кредити от избираеми дисциплини за целия курс – 0 
►Общо ECTS - кредити от задължителните и минималния брой избираеми дисциплини - 50  

  ►Общ брой изпити от задълж. и мин. брой избираеми дисциплини за целия курс– 7 + 1 Т.О. 
►ECTS – кредити за Държавен изпит: 10 
 

 Методи на оценяването на знанията: За оценяването на познанията по всички дисциплини се   
 провеждат писмен и устен изпити. За дисциплината “Практически японски език” текущата оценка  
 се формира от оценките на междинни контролни тестове, участие в аудиторните упражнения и от   
 процент на присъствие в часовете, като текущата оценка се прибавя към оценката на семестриалния
 изпитен тест.  
 За всички задължителни дисциплини, оценката се формира в различни за всяка дисциплина  
 проценти от резултатите от оценките на самостоятелни писмени разработки, курсови задачи или   
 реферати. 
 Техническо оборудване: За провеждането на занятията, специалността разполага с 2 компютъра,    
 аудио и фонетична техника, японска библиотека, библиотека на ЦИЕК, компютърна зала на ЦИЕК. 
Области на изследователска дейност. 
Научноизследователската дейност на преподавателите от специалност Японистика   укрепва 
престижа на специалността в академичните среди не само у нас, но също в  

 Япония и в други страни от Европа. Преподавателите участват в научни конференции у нас и в   
 чужбина. Благодарение на установени договорни отношения с различни японски културни  
 фондации, университети и научни центрове, се усъвършенства академичното ниво на теоретичните 
 и методологически практики на преподаване. Особено перспективни са творческите усилия на   
 щатните преподаватели, които публикуват свои изследвания в сферата на японската лингвистика и  
 литература в чуждестранни издания. 
Особености на прилагането на кредитната система 

 За дисциплините, в които е предвидена извън аудиторна работа - изготвянето на курсова работа,   
 писмена разработка или реферат, се получават допълнителни кредити, както е пояснено в скобите   
 към всяка от графите на съответната задължителна или избираема дисциплина. 
Координатор за ЕСТК: проф. дфн Бойка Цигова   

 
 

 
 


