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Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции
Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Реферат
заетост
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

30
30

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

90
150
2
3
5

№
1.
1

Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)

60
30
30

% от оценката
20%

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

Участие в тематични дискусии в часовете
Тестова проверка

2.
3.

10%
70%

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът включва систематично изложение и анализ на основни етически категории
и представяне на европейските традиции в етиката като философия на морала през
различни исторически периоди – от античността до съвременността. Акцентът е
върху трансформацията на етиката от морална философия в приложно знание за
практическите нужди на човешкото всекидневие и нейните интегративна функция и
възможности като интердисциплинарна област, в рамките на която стават
приложими и верифицируеми достиженията на поведенческите науки.

Предварителни изисквания:
Няма.

Очаквани резултати:
Студентите да обогатят етическата си култура и да придобият конкретни и
специални знания и умения за решаване на морални проблеми и преодоляване на
морални конфликти в житейската и професионална практика.

Учебно съдържание
№
1

Тема:
Моралът като всекидневно понятие и категория на етиката.
Морал, етос, нрави и нравственост –терминологичен искурс.

3

Хорариум

2

Нормативни аспекти на морала: моралната регулация като
саморегулация.Специфика на нравствената норма: функции
и основни белези.

2

3

Структура на морала. Нравствени оценки, отношения и
ценности.

2

4

Етиката като практическа философия и метафизика на
нравите: специфика на етическото знание.

2

5.

Етиката като нормативна наука и ценностен дискурс.
Основни етически направления: деонтология и аксиология.
Добро и дълг.

4

2

6.

Етически категории и направления:щастие и благо.
Добродетел и порок. Евдемонизмът като етическа
концепция и традиция.

4

7.

Етически категории и направления: удоволствие
и полза. Хедонизъм и утилитаризъм.

3

8.

Етически категории и направления: воля и смисъл на живота
(философия на живота).

3

9.

Етически категории и направления: морален избор и
свобода(екзистенциализъм). Парадокс и абсурд.

3

10.

Приложна и професионална етика –история, типове и
проблеми.

4

Конспект за изпит
№
1
2

Въпрос
Моралът като всекидневно понятие и категория на етиката.
Морал, етос, нрави и нравственост –терминологичен искурс.
Нормативни аспекти на морала: моралната регулация като
саморегулация.Специфика на нравствената норма: функции и основни белези.
Структура на морала. Нравствени оценки, отношения и ценности.

3
4

Етиката като практическа философия и метафизика на нравите: специфика на
етическото знание.

5.

Етиката като нормативна наука и ценностен дискурс. Основни етически
направления: деонтология и аксиология. Добро и дълг.

6.

Етически категории и направления:щастие и благо. Добродетел и порок.
Евдемонизмът като етическа концепция и традиция.
Етически категории и направления: удоволствие
3

7.

и полза. Хедонизъм и утилитаризъм.

8.

Етически категории и направления: воля и смисъл на живота (философия на
живота).

9.

Етически категории и направления: морален избор и
свобода(екзистенциализъм). Парадокс и абсурд.

10.

Приложна и професионална етика –история, типове и проблеми.
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