Утвърдил: …………………..
Декан
Дата .............................
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Факултет: .........................Философски...........................................................
Специалност: (код и наименование)
....................................................................................
Магистърска програма: (код и наименование)
...................................................................................................................................................

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Дисциплина:

Систематична философия част 1-ва

(код и

наименование):

Преподавател: гл.ас. д-р Стоян Асенов

Асистент: ас. Цена Желязкова
Учебна заетост
Аудиторна заетост

Форма

Хорариум

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

30ч.
15ч.

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ

45ч.
107ч.

45ч.
20ч.
2ч.
10ч.
30ч.

Формиране на оценката по дисциплината

% от оценката

1.

Участие семинарните занятия

20%

2.

Изготвяне на есета и реферати

20%

Изпит

60%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Анотация на учебната дисциплина:
"Систематична философия" е част от цикъла за придобиване на учителска
правоспособност. Целта е : 1.да покаже основните светогледни нагласи, реализирани
чрез Европейската философска традиция и така да създаде ориентир и точки на отчет
на индивидуалния човешки опит.2.да разкрие смисъла на базови философски
понятия и техните репрентативни исторически и личностни реализации. 3.да създаде
цялостна представа за типа мислене, който се нарича "философски", неговите
отношения с други сфери на знанието и културата; да покаже личностния и социален
смисъл на философското занимание.4.да създаде систематична представа и
конкретни умения за философстване от гл.т. на възможността за преподаване.5.да
покаже ценността на мисленето и неговото достойнство по отношение на свободното
човешко същество.

Предварителни изисквания:
.

Очаквани резултати:
Очакваните резултати са свързани с реализацията на горните цели.

2

Учебно съдържание
№
1

2.

Тема:
Началото като философски проблем - екзистенциални,
исторически, личностни измерения.
Въпросът за битието във философията- битието като
типологичен проблем и неговите исторически специфики и
светогледни основания . Метафизичното измерение на
съществуването - на какво мога да се надявам.

Хорариум
6ч.

4ч.

Понятията "идея", " Бог", "мислене" и техния светогледен
смисъл
6ч.

3.
Понятията "време", " вечност", "историчност" и техния
светогледен смисъл.

4.

4ч.
Човешкото съществуване и неговото отношение с истината и
свободата и истината
4ч.

5.
Човешкото съществуване и проблемът за крайността

2ч

6.

Философията и нейната роля в Европейската култура
2ч.

7.

8.
10

11

12

3

Философията,другите науки и възможността за разбиране на
съществуващото

2ч.

Конспект за изпит
№

Въпрос
Началото като философски проблем.
1

Екзистенциално- онтологически измерения на проблема за началото
Историческото начало но философията - мит и логос
Личностните начала на философията. Философията като проблем на
опита.
Началото във философията - проблемът за архе-то
Метафизичното измерение на съществуването
Битието като философски проблем:
а) Античния космос и философското мислене - идеята и числото
б)Бог и въпросът за сътворението
с) мисленето като основание на битието
Време , вечност и история - екзистистенциални измерения и смисъл
Свобода и човешко съществуване - роб и господар
Човешкото съществуване и проблемът за крайността
Философията и нейната роля в Европейската култура
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съчинения, С.1978г.,
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Дата:
Съставил:
С. Асенов
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