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Предварителни изисквания
няма
Цел и задачи на курса

Главна цел на курса е
постмодерната етика,
етическите проблеми
се свят.
Основни задачи на
1

запознаване на студентите с идеите и понятията на
които описват съвременната етическа ситуация и
на фрагментиращото се общество и глобалиризащия
курса са студентите да придобият знания за

Моля, отбележете ако кредитите не са приложими

постмодерните етически прочити на характерни морални феномени като
ценности и смисъл, морална общност и морални отношения, свобода и
отговорност, и умения за използването им в изследването и анализа на
актуални морални проблеми като дехуманизацията, социалната
дезинтеграция и моралния релативизъм.

Анотация на курса

Съдържанието на курса е организирано в плана на едно интердицплинарно
представяне на съвременното етическо познание като сфера, в която става
възможно интегрирането достиженията на различни хуманитарни,
обществени и информационни науки като философия, реторика, психология,
социология, история, културология, компютърни и информационни науки и
др. С оглед на това съдържанието на курса включва лекционни изложения
и семинари върху емблематичните за постмодерната етика теми, проблеми и
понятия като моралната общност от двама, технологичното разглобяване на
моралния Аз, фрагментацията на човешкия живот, ценностния релативизъм и
др.

Тематичен план

1. Морал и/или етика. Що е постмодерна етика: етически неокласицизъм
или декаденс?
2. Морална общност и морални отношения – асиметрия и реципрочна
незаменяемост. Моралната общност от двама.
3. Краят на телеологията. Постмодерният етос: между реториката на правата
и ценностния релативизъм.
4. Копнежът по технологията и технологичното разглобяване на моралния
Аз.
5. Homo technicus и неговото постчовешко бъдеще: трансхуманистичната
революция.
6. Етика и кибенетика: интелектуални технологии, компютърна революция и
дигитално общество.
7. След добродетелта. Естетичното живеене и етичното умиране в епохата
на достъпа.

8. Микроидеология и фрагментация. Параметри на регреса.

Методи на оценяване
Курсов проект на тема по избор от програмата на курса.
Презентация на курсов проект по тема, избрана от програмата на курса.
Колоквиум върху представените курсови проекти.
Форма на завършване
Оценка от изпит.
Допълнителни бележка
Тъй като курсът се планира цяла година по-рано, преподавателите си запазват правото за промяна
на предварително заявените дати за провеждането му в зависимост от индивидуалната им
натовареност през следващата академична година.
Адрес на електронния вариант на курс в Платформата за електронно обучение на СУ

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1666
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