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Лекции
Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Реферат
заетост
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

30
30

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ
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150
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15
15
30
30

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно
Изработване на самостоятелен курсов проект

% от оценката
20%
20%

60%

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът включва изложения и анализи върху нравствената специфика на човека като Homo
communicans, спецификата и моралните измерения на различни комуникативни практики.

Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни познания по история и теория на етиката.

Очаквани резултати:
Студентите да получат специализирани знания за етическите измерения на
различни комуникативни практики, тяхното историческо движение и изменение от
обичайно-традиционни и престижно-етикетни към съвременните нетрадиционни,
стандартизирани и глобализирани форми на комуникация, респ. на общуване.

Учебно съдържание
№
1

Тема:
Хорариум
Моралът – ценностни и нормативни аспекти: нрави, 2
нравственост, етос.

В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
1

2

2
2

Съвременната
епоха:
киберкултурурата.

епоха

на

достъпа

и

3

Консумацията на културни преживявания като пазар и
стил на живот.

2

2
4

Понятието комуникация – история и концепции.

5

Специфика на нравствената регулация и моралните 2
отношения.
2
Homo communicans и неговата междуличностна природа.
2
Интерсубективност, взаимност и интимност.
2
Общуване и комуникация: общуването като нравствен
феномен и комуникативна практика.
2
Нравствени стереотипи - обичаи, традиции, етикет.
2
Моралните норми като комуникативни стандарти и
обичайна практика.
Множествена идентичност и производство на
2
идентичности.
2
Съвременният комуникационен модел и неговото влияние
върху общуването: комуникационни протези и
2
интеракция.
Моралността и етичността в мрежата. Релациите
2
авторство/ анонимност, свобода/, отговорност и техните
интернет-трансформации.
2
Кибервъзпитание и интернет-етика: словесното насилие,
цензура и автоцендура.
Философска антропология и телекинематика (етика на
2
комуникацията).

6
7

8
9
10

11

12

13

14
15

Конспект за изпит
№

Въпрос
Съвременната епоха: епоха на достъпа и киберкултурурата.
Понятието комуникация – история и концепции.
3

Общуването като нравствен феномен и комуникативна практика.

Общуване и комуникация:
комуникативна практика.

общуването

като

нравствен

феномен

и

Моралът – ценностни и нормативни аспекти: нрави, нравственост, етос.
Специфика на нравствената регулация и моралните отношения.
Homo communicans и неговата междуличностна природа.
Интерсубективност, взаимност и интимност.
Нравствени стереотипи - обичаи, традиции, етикет.
Моралните норми като комуникативни стандарти и обичайна практика.
Множествена идентичност и производство на идентичности.
Съвременният комуникационен модел и неговото влияние върху общуването:
комуникационни протези и интеракция.
Кибервъзпитание и интернет-етика: словесното насилие, цензура и
автоцендура.
Моралността и етичността в мрежата. Релациите авторство/ анонимност,
свобода/, отговорност и техните интернет-трансформации.
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