ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

I КУРС-160 АУД.

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г.
дата
09.09.2019

8-13 часа
Езикова култура
доц. д-р В. Миланов

10.09.2019
11.09.2019
12.09.2019

13.09.2019

14-19 часа
Теория на литературата
доц. д-р Д. Камбуров

Езикова култура

Теория на литературата

доц. д-р В. Миланов

доц. д-р Д. Камбуров

Езикова култура

Теория на литературата

доц. д-р В. Миланов

доц. д-р Д. Камбуров

Теория на литературата

Теория на литературата

доц. д-р Д. Камбуров

доц. д-р Д. Камбуров

СИД

Теория на литературата
доц. д-р Д. Камбуров
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14.09.2019от 8.30 ч.
15.09.2019

16.09.2019
17.09.2019

18.09.2019

19.09.2019

20.09.2019

21.09.2019

22.09.2019

23.09.2019

Общо езикознание

Теория на литературата

доц. д-р Б. Михайлова

доц. д-р Д. Камбуров

Общо езикознание

Теория на литературата

доц. д-р Б. Михайлова

доц. д-р Д. Камбуров

Общо езикознание

Теория на литературата

доц. д-р Б. Михайлова

доц. д-р Д. Камбуров

Общо езикознание

Културна антропология на българите.Български

доц. д-р Б. Михайлова

фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

Общо езикознание

Културна антропология на българите.Български

доц. д-р Б. Михайлова

фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

Общо езикознание

Културна антропология на българите.Български

доц. д-р Б. Михайлова

фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

Общо езикознание

Културна антропология на българите.Български

доц. д-р Б. Михайлова

фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

Общо езикознание

Културна антропология на българите.Български

доц. д-р Б. Михайлова

фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

Общо езикознание

Културна антропология на българите.Български

доц. д-р Б. Михайлова

фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

СИД

Културна антропология на българите.Български
фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска
2

24.09.2019

СИД

Културна антропология на българите.Български
фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

25.09.2019

СИД

Културна антропология на българите.Български
фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

26.09.2019

СИД

Културна антропология на българите.Български
фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

27.09.2019

СИД

Културна антропология на българите.Български
фолклор-гл. ас. д-р М. Илчевска

28.09.2019

СИД

СИД

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел „Студенти”, каб. 215. Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през
системата СУСИ.
Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/.
Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от
СИД за първи курс.
Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 20.08.2019 до 09.09.2019 г.
В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран.
3

Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс.
Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата – ще има допълнителна информация.
С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема
дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.
Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида – интердисциплинарни и педагогически.
Студентите от специалност „Българска филология“, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2
избираеми дисциплини с педагогическа насоченост.
/Приложение 1 – таблица с предлаганите СИД/
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БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

II КУРС-136 АУД.

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. Г.
дата

8-13 часа

14-19 часа

09.09.2019
от 8.30ч.

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Западноевропейска литература
доц. д-р Цв. Хубенова

10.09.2019

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Западноевропейска литература
доц. д-р Цв. Хубенова

11.09.2019

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Западноевропейска литература
доц. д-р Цв. Хубенова

12.09.2019

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Западноевропейска литература
доц. д-р Цв. Хубенова

13.09.2019

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Западноевропейска литература
доц. д-р Цв. Хубенова

14.09.2019

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Западноевропейска литература
доц. д-р Цв.Хубенова
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15.09.2019

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Западноевропейска литература
доц. д-р Цв.Хубенова

16.09.2019

Западноевропейска литература
доц. д-р Цв. Хубенова

Западноевропейска литература
доц. д-р Цв. Хубенова

17.09.2019

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Старобългарска литература
доц. д-р Д. Пенчева

18.09.2019

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Старобългарска литература
доц. д-р Д. Пенчева

19.09.2019

Руска литература на 19 век
доц. д-р Р. Парашкевова

Старобългарска литература
доц. д-р Д. Пенчева

20.09.2019

Старобългарски език
проф. д-р А .Бояджиев

Старобългарска литература
доц. д-р Д. Пенчева

21.09.2019

Старобългарски език
проф. д-р А .Бояджиев
Старобългарски език
проф. д-р А .Бояджиев

Старобългарска литература
доц. д-р Д. Пенчева
Старобългарска литература
доц. д-р Д. Пенчева

23.09.2019

Старобългарски език
проф. д-р А .Бояджиев

Морфология на българския език
проф. д-р П. Осенова

24.09.2019

Старобългарски език
проф. д-р А .Бояджиев

Морфология на българския език
проф. д-р П. Осенова

25.09.2019

Старобългарски език
проф. д-р А .Бояджиев

Морфология на българския език
проф. д-р П. Осенова

26.09.2019

Старобългарски език
проф. д-р А .Бояджиев

Морфология на българския език
проф. д-р П. Осенова

27.09.2019

Старобългарски език
проф. д-р А .Бояджиев

Морфология на българския език
гл. ас. д-р Л. Ласкова /упр./

22.09.2019

6

28.09.2019

Морфология на българския език
гл. ас. д-р Л. Ласкова /упр./

Морфология на българския език
гл. ас. д-р Л. Ласкова /упр./

29.09.2019

СИД

СИД

30.09.2019

СИД

СИД

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел „Студенти”, каб. 215. Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през
системата СУСИ.
Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/.
Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от
СИД за първи курс.
Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 20.08.2019 до 09.09.2019 г.
В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран.
Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс.
Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата – ще има допълнителна информация.
С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема
дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.
Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида – интердисциплинарни и педагогически.
Студентите от специалност „Българска филология“, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2
избираеми дисциплини с педагогическа насоченост.
/Приложение 1 – таблица с предлаганите СИД/
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БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

III КУРС – 135 АУД.

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч.г.
дата

8-13 часа

14-19 часа

09.09.2019 – от 9 ч.

Литература на Българското възраждане
доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис на българския език
проф. д-р Й.Тишева

10.09.2019

Литература на Българското възраждане
доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис на българския език
проф. д-р Й.Тишева

11.09.2019

Литература на Българското възраждане
доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис на българския език
проф. д-р Й.Тишева

12.09.2019

Литература на Българското възраждане
доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис на българския език
проф. д-р Й.Тишева

13.09.2019

Литература на Българското възраждане
доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис на българския език
проф. д-р Й.Тишева

14.09.2019

Литература на Българското възраждане
доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис на българския език
доц. д-р М. Джонова /упр./

15.09.2019

Литература на Българското възраждане
доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис на българския език
доц. д-р М. Джонова /упр./
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16.09.2019

Литература на Българското възраждане
доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис на българския език
доц. д-р М. Джонова /упр./

17.09.2019

Сравнителна граматика на славянските езици
гл. ас. д-р М. Радичева /упр./ – ауд. 150

Синтаксис на българския език
доц. д-р М. Джонова /упр./

18.09.2019

Сравнителна граматика на славянските езици
гл. ас. д-р М. Радичева /упр./ – ауд. 150

Сравнителна граматика на славянските езици
проф. д-р В. Гешев – ауд. 150

19.09.2019

Сравнителна граматика на славянските езици
гл. ас. д-р М. Радичева /упр./ – ауд. 150

Сравнителна граматика на славянските езици
проф. д-р В. Гешев – ауд. 150

20.09.2019

Диалектология на българския език
проф. д-р Вл. Жобов

Сравнителна граматика на славянските езици
проф. д-р В. Гешев – ауд. 150

21.09.2019

Диалектология на българския език
проф. д-р Вл. Жобов

Сравнителна граматика на славянските езици
проф. д-р В. Гешев – ауд. 150

22.09.2019

Диалектология на българския език
проф. д-р Вл. Жобов

Сравнителна граматика на славянските езици
проф. д-р В. Гешев – ауд. 150

23.09.2019

Диалектология на българския език
проф. д-р Вл. Жобов

Сравнителна граматика на славянските езици
проф. д-р В. Гешев – ауд. 150

24.09.2019

Диалектология на българския език
ас. Г. Колев /упр./

СИД

25.09.2019

Диалектология на българския език
ас. Г. Колев /упр./

СИД

26.09.2019

Диалектология на българския ези
ас. Г. Колев /упр./

СИД
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27.09.2019

Диалектология на българския език
ас. Г. Колев /упр./

СИД

28.09.2019

СИД

СИД

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел „Студенти”, каб. 215. Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през
системата СУСИ.
Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/.
Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от
СИД за първи курс.
Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 20.08.2019 до 09.09.2019 г.
В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран.
Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс.
Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата – ще има допълнителна информация.
С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема
дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.
Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида – интердисциплинарни и педагогически.
Студентите от специалност „Българска филология“, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2
избираеми дисциплини с педагогическа насоченост.
/Приложение 1 – таблица с предлаганите СИД/
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БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

IV КУРС- 159 АУД.

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г.
дата
09.09.2019

8-13 часа
СИД

14-19 часа
Славянски литератури
гл. ас. д-р Е. Христова

10.09.2019

Славянски литератури
гл. ас. д-р Е. Христова

СИД

11.09.2019

Славянски литератури
гл. ас. д-р Е. Христова

Педагогика
гл. ас. д-р Г. Георгиева

12.09.2019

Славянски литератури
гл. ас. д-р Е. Христова

13.09.2019

Славянски литератури
гл. ас. д-р Е. Христова

14.09.2019

Славянски литератури
гл. ас. д-р Е. Христова

Педагогика
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Педагогика
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Педагогика
гл. ас. д-р Г. Георгиева
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15.09.2019

Славянски литератури
гл. ас. д-р Е. Христова

16.09.2019

Българска лексикология
доц. д-р Н. Сталянова

Педагогика
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Педагогика
гл. ас. д-р Г. Георгиева

17.09.2019

Българска лексикология
доц. д-р Н. Сталянова

СИД

18.09.2019

Българска лексикология

СИД

доц. д-р Н. Сталянова
19.09.2019

Българска лексикология
доц. д-р Н. Сталянова

Българска литература до II св. война
проф. д-р П. Стойчева

20.09.2019

Българска лексикология
доц. д-р Н. Сталянова

Българска литература до II св. война
проф. д-р П. Стойчева

21.09.2019

Българска лексикология
доц. д-р Н. Сталянова

Българска литература до II св. война
проф. д-р П. Стойчева

22.09.2019

Българска лексикология
доц. д-р Н. Сталянова

Българска литература до II св. война
проф. д-р П. Стойчева

23.09.2019

Българска лексикология

Българска литература до II св. война
проф. д-р П. Стойчева

доц. д-р Н. Сталянова
24.09.2019 – от 9 ч.

СИД

Българска литература до II св. война
проф. д-р П. Стойчева

25.09.2019

СИД

Българска литература до II св. война
проф. д-р П. Стойчева
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26.09.2019

СИД

Българска литература до II св. война
проф. д-р П. Стойчева

27.09.2019 – от 9 ч.

Българска литература до II св. война
гл. ас. д-р Б. Борисова /упр./

Българска литература до II св. Война
проф. д-р П. Стойчева

28.09.2019 – от 9 ч.

Българска литература до II св. война
гл. ас. д-р Б. Борисова /упр./

Българска литература до II св. война
гл. ас. д-р Б. Борисова /упр./

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел „Студенти”, каб. 215. Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през
системата СУСИ.
Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/.
Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от
СИД за първи курс.
Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 20.08.2019 до 09.09.2019 г.
В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран.
Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс.
Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата – ще има допълнителна информация.
С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема
дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.
Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида – интердисциплинарни и педагогически.
Студентите от специалност „Българска филология“, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2
избираеми дисциплини с педагогическа насоченост.
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/Приложение 1 – таблица с предлаганите СИД/
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БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

V КУРС-148 АУД.

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч.г.
дата
09.09.2019 –

8-13 часа
СИД

14-19 часа
Съвременна българска литература /упр./
гл. ас. д-р Н. Стоянова

10.09.2019

СИД

Съвременна българска литература /упр./
гл. ас. д-р Н. Стоянова

11.09.2019

СИД

Съвременна българска литература /упр./
гл. ас. д-р Н. Стоянова

12.09.2019 –
от 8.30 ч.

История на българския език

Съвременна българска литература /упр./

проф. д-р М. Димитрова

гл. ас. д-р Н. Стоянова

13.09.2019
от 8.30 ч.

История на българския език
проф. д-р М. Димитрова

Съвременна българска литература
проф. д-р Ив. Иванов

15

14.09.2019

История на българския език
проф. д-р М. Димитрова

Съвременна българска литература
проф. д-р Ив. Иванов

15.09.2019

История на българския език
проф. д-р М. Димитрова

Съвременна българска литература
проф. д-р Ив. Иванов

16.09.2019

История на българския език
проф. д-р М. Димитрова

Съвременна българска литература
проф. д-р Ив. Иванов

17.09.2019

История на българския език

Съвременна българска литература
проф. д-р Ив. Иванов

проф. д-р М. Димитрова
18.09.2019

История на българския език
проф. д-р М. Димитрова

Съвременна българска литература
проф. д-р Ив. Иванов

19.09.2019

История на българския език

Съвременна българска литература
проф. д-р Ив. Иванов

проф. д-р М. Димитрова
20.09.2019

История на българския език
проф. д-р М. Димитрова

21.09.2019

История на българския език
проф. д-р М. Димитрова

Методика на обучението по литература
проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А
Методика на обучението по литература
проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А

22.09.2019

Методика на обучението по литература /упр./
гл. ас. д-р Л. Берковска, каб. 247 А

Методика на обучението по литература
проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А

23.09.2019

Методика на обучението по литература /упр./
гл. ас. д-р Л. Берковска, каб. 247 А

Методика на обучението по литература
проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А

24.09.2019

Методика на обучението по литература /упр./
гл. ас. д-р Л. Берковска, каб. 247 А

Методика на обучението по литература
проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А
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25.09.2019

Хоспитиране

Хоспитиране

26.09.2019

Хоспитиране

Текуща педагогическа практика

27.09.2019

Текуща педагогическа практика

Текуща педагогическа практика

28.09.2019

СИД

СИД

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел „Студенти”, каб. 215. Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през
системата СУСИ.
Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/.
Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от
СИД за първи курс.
Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 20.08.2019 до 09.09.2019 г.
В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран.
Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс.
Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата – ще има допълнителна информация.
С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема
дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.
Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида – интердисциплинарни и педагогически.
Студентите от специалност „Българска филология“, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2
избираеми дисциплини с педагогическа насоченост.
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/Приложение 1 – таблица с предлаганите СИД/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
През зимния семестър на учебната 2019/2020 г. се предлагат следните СИД:

Дисциплина

Преподавател

1.Старогръцки език

доц. д-р Невена Панова

Форма
на
За
обучение специалност
Р.О./З.О и
За курсове

Интердисциплинарен
З.О.

БФ

1

2.Славянски език:
полски език
чешки език
сръбски и хърватски език
словашки език
украински език
словенски език

Вид курс

Интердисциплинарен
Михаела Тодорова
гл. ас. д-р Емилия Македонска
Надя Радованова
ас. д-р Диана Иванова
гл. ас. д-р Райна Камберова
Ева Шпрагер
З.О.

БФ

1
Интердисциплинарен

3.Руски език
ас. Людмила Павлова
З.О.
4.Развитие на устната и писмената
реч на учениците
проф. дфн Мария Герджикова
гл. ас. д-р Деспина Василева
З.О.

БФ

1
Педагогически

БФ

4, 5
Педагогически

5.Образование, медии, култури
проф. д-р Владимир Атанасов З.О.

БФ

4,5
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6.Съвременни концепции за
литературно образование

Педагогически
гл. ас. д-р Людмила Берковска З.О.

БФ

4,5
Интердисциплинарен

7.Американска литература
доц. д-р Цветана Хубенова
8.Формално описание на простото
изречение
проф. д-р Йовка Тишева

З.О.

БФ

2,3

З.О.

БФ

3и4

Интердисциплинарен
Интердисциплинарен

9..Публична реч

доц. д-р Надежда Сталянова

З.О.

БФ

2,3,4 и 5
Интердисциплинарен

10.Български художествен
авангард
11. .По пътищата на преписите на
„“История славянобългарска“ на
отец Паисий Хилендарски: хора,
селища, съдби
12. Българските светци: културна
памет и практики

гл.ас. д-р Биляна Борисова

З.О.

БФ

3,4,5
Интердисциплинарен

проф. дфн Маргарет
Димитрова

З.О.

БФ

3,4,5
Интердисциплинарен

доц. д-р Диана Атанасова

З.О.

БФ

2,3,4

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел „Студенти”, каб. 215. Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през
системата СУСИ.
Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД за първи курс /чужди езици/.
Студентите от другите курсове не могат да избират от СИД за първи курс. В таблицата срещу наименованието на всеки СИД
е посочено от кои курсове може да бъде избиран.
Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс.
Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата – ще има допълнителна информация.
Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите задочно
обучение е от 20.08.2019 до 09.09.2019 г.
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С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема
дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.
Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.
Студентите от специалност „Българска филология“, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2
избираеми дисциплини с педагогическа насоченост.
/Приложение 1 – таблица с предлаганите СИД/

20

