
 

 

 

УКАЗАНИЯ 

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА „ВТОРИ ЕЗИК“ 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплината „Втори език“ е насочена към студентите от специалностите на  

ФКНФ. Тя предлага на студентите възможност да овладеят един или повече чужди езици 

в рамките на най-много 5+1 семестъра (4 семестъра за студентите от специалност 

„Италианска филология“), като обучението обхваща от III до VII семестър (от І до ІV 

семестър за студентите „Италианска филология“) на следването, включително, и носи 4 

кредита на семестър. В VIII семестър дисциплината е факултативна за всички студенти 

във ФКНФ, като целта на семестъра е довършване на започнатото в предходния VII 

семестър ниво.  

 

В зависимост от учебния план на всяка специалност, „Втори език“ е задължителна / 

избираема дисциплина.  

 Студентите от специалност „Френска филология“, съгласно учебния 

план на випуски 2017/2018 и следващи, трябва да избират Втори 

романски език. Освен романски те могат да записват и друг чужд език, 

но като факултативна дисциплина „Трети чужд език“. 

 

Обучението е структурирано в нива по Европейската езикова рамка, като едно ниво 

може да продължава от един до три семестъра (60 часа на семестър) в зависимост от езика 

и нивото. С решение на Факултетния съвет на ФКНФ (протокол № 5 от 29.01.2013 г.) 

студентите записват дисциплината „Втори език“ за цялата продължителност на 

избраното от тях ниво език, като всеки неположен успешно семестриален изпит се 

води като „невзет“ за студента с всички последствия от това.  

 

 

 

 

 



ІІ. ПРЕДЛАГАНИ ЕЗИЦИ 

 

1. Предлаганите езици и нива са следните: 

Английски език: В1 (120 ч.), В2 (120 ч.), С1 (120 ч.) 

Испански език:  А1 (60 ч.), А2 (120 ч.), В1 (120 ч.), В2 (180 ч.) 

Италиански език: А1 (120 ч.), А2 (120 ч.), В1 (120 ч.) 

Латински език: А1 (120 ч.), А2 (120 ч.), В1.1 (60 ч.) 

Немски език:   А1 (120 ч.), А2 (120 ч.), В1 (120 ч.), В2 (120 ч.), С1.1 (60ч.) 

Нидерландски език   А1 (120 ч.), А2 (120 ч.), В1.1 (60 ч.) 

Новогръцки език: А1 (60 ч.), А2 (60 ч.), В1 (180 ч.) 

Португалски език:  А1 (60 ч.), А2 (120 ч.), В1 (120 ч.) 

Руски език:   А1 (120 ч.), А2 (120 ч.), В1 (120 ч.), В2 (120 ч.) 

Френски език:  А1 (120 ч.), А2 (120 ч.), В1 (120 ч.), B2 (180 ч.) 
 

 

2. Студентите могат да записват през различните семестри следните нива на 

съответните езици (със стрелка е обозначено началото на всяко ниво, а с черта – краят му):  
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Англ. ►B1.1 B1.2 ►B2.1 B2.2 ►С1.1 С1.2    

Исп. ►А1 ►А2.1 А2.2 ►B1.1 B1.2 ►B2.1 B2.2 B2.3  

Итал. ►А1.1 А1.2 ►А2.1 А2.2 ►B1.1 B1.2    

Лат. ►А1.1 А1.2 ►А2.1 А2.2 ►B1.1     

Нем. ►А1.1 А1.2 ►А2.1 А2.2 ►B1.1 B1.2 ►B2.1 B2.2 ►С1.1 

Нид. ►А1.1 А1.2 ►А2.1 А2.2 ►B1.1     

Новогр. ►А1 ►А2 ►B1.1 B1.2 B1.3     

Порт. ►А1 ►А2.1 А2.2 ►B1.1 B1.2     

Руски ►А1.1 А1.2 ►А2.1 А2.2 ►B1.1 B1.2 ►B2.1 B2.2  

Фр. ►А1.1 А1.2 ►А2.1 А2.2 ►B1.1 B1.2 ►B2.1 B2.2 B2.3 

 

 

3. Отговорниците по дисциплината за всеки езици и техните катедри са следните:  

Английски език – гл. ас. д-р Г. Аврамова, „Англицистика и американистика“, каб. 167, 

galinaav@yahoo.com 

Италиански език – ас. Евгения Атанасова, „Романистика“, каб. 170, ekatanasov@uni-sofia.bg 

Френски език – гл. ас. д-р М. Велинова, „Романистика“, каб. 170, mivelinova@uni-sofia.bg 

Латински език – гл. ас. д-р Цв. Василев, „Класическа филология“, каб. 183, 

cvetanv@gmail.com 
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Немски и нидерландски език – ас. Ек. Алтънкова, „Германистика и скандинавистика“, каб. 

169, ek.altankova@uni-sofia.bg 

Новогръцки език – ас. Иван Мирчев, „Класическа филология“, gugimugi@gmail.com 

Испански език – гл. ас. д-р Н. Кръстев, „Испанистика и португалистика“, каб. 125А, 

nikolakr@hotmail.com 

Португалски език – ас. Илияна Чалъкова, „Испанистика и португалистика“, 

iliyana.chalakova@gmail.com 

Руски език – гл.ас. д-р К. Петрова, „Руска филология“, каб. 128, krapetrova@slav.uni-sofia.bg 

 

ІІІ.  ЗАПИСВАНЕ ЗА ДИСЦИПЛИНАТА „ВТОРИ ЕЗИК“ 

 Студентите могат да записват дисциплината „Втори език“ само от началото на 

съответното ниво и само за едно ниво за всеки от предлаганите езици. За петте (четирите 

за специалност „Италианска филология“) семестъра на обучение по „Втори език“ 

студентите могат да изучават няколко нива от един език или нива от различни езици. 

Записването за дисциплината – като задължителна / избираема – се извършва единствено 

през СУСИ, като същото важи и за факултативната дисциплина „Трети език“.  

 

Записването за дисциплината „Втори език“ през СУСИ се 

извършва според правилата и сроковете на кампанията за записване 

на избираемите дисциплини чрез системата СУСИ.  

Когато студент желае да запише друг език или ниво от дисциплината „Втори език“, 

различен от показаните за текущия за него семестър, следва да избере радиобутона на 

опцията „Само тези към моя учебен план – останали“ и да запише желания от него език 

или ниво. 

 

 

ІV. ОТПИСВАНЕ ОТ ДИСЦИПЛИНАТА „ВТОРИ ЕЗИК“ 

 Студентът може да се отпише от записан от него „Втори език“ само през СУСИ по 

време на първия етап от кампанията. 

 

ЕДИНСТВЕНО по време на първата фаза от записването на избираеми 

дисциплини през СУСИ. (виж Указанията за записване на избираеми 

дисциплини през СУСИ за повече подробности). 

 

С решение на ФС на ФКНФ (протокол № 2/16.10.2018 г.) не се допуска отписване на 

студентите от избраните от тях дисциплини след началото на семестъра, в който те се 

провеждат. 

 

ОТПИСВАНЕ  

ПРЕЗ СУСИ 
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