
Кратки указания за записване 

Препоръчителна стратегия по време на кампанията: 

 Първи етап: 

o избирате със статус „Записана“ точно тези дисциплини, които имате желание да посещавате 

(напомняме, че сумата от кредитите за семестър трябва да е минимум 30); 

o избирате със статус „Резервна“ достатъчен брой дисциплини (но не повече от записаните), с 

които по време на втория етап ще може да замените дисциплини, които сте избрали със статус 

„Записана“, но впоследствие са отпаднали; 

o имате право да променяте статута на вече избрани дисциплини без ограничение, т.е. 

многократно да записвате и отписвате дисциплини. 

 Втори етап: 

o нямате възможност да променяте статуса на дисциплини, които сте избрали по време на 

първия етап със статус „Записана“, т.е. няма възможност да се отпише дисциплина 

o имате възможност да променяте статуса на дисциплини от „Резервна“ на „Записана“, т.е. 

може допълнително да запишете единствено дисциплина измежду резервните; 

o ако някоя от избраните дисциплини със статус „Записана“ е отпаднала (при което ще получите 

съобщение, че сте отписани от тази дисциплина), трябва да я замените с някоя от 

дисциплините със статус „Резервна“ (т.е. да промените статуса на тази дисциплина от 

„Резервна“ на „Записана“); 

 

След приключване на втори етап от кампанията: 

o за записани се смятат единствено дисциплините, които сте избрали със статус „Записана“. 

o 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. 

Забележки и коментари: 

 Записване за дисциплини от „Втори език“: 

През летния семестър има възможност да се запише първи семестър от ниво за езиците: 

испански, португалски, новогръцки 

За останалите езици: 

английски, италиански, латински, немски, нидерландски, руски, френски 

записването за първи семестър от ниво е през зимния семестър.  

Втори семестър на ниво се записва „служебно“ от администрацията. За подробна информация 

прочетете „Указания за записване на дисциплини „Втори език“. 

 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. 


