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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PHI 2004
2. Наименование на учебната дисциплина: Философия
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Бойчо Бойчев
9. Резултати от обучението: Очаква се студентите да развият своите знания в областта

на философско-теоретичното отношение към света, да се изградят у студентите
умения за философско мислене и широка философска култура, които да
способстват за тяхната професионална реализация и личностното им утвърждаване.
Познанията по философия ще им помогнат за изграждането на една цялостна
представа за света и за мястото на всяка личност в него.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Усвоени философски дисциплини в

средния курс на обучение. Препоръчително е студентите да са се запознали с
основни текстове от историята на философията.

12. Съдържание на курса: Равнища на съществуването. Екзистенциалните цели и
задачи на човека. Тривиалност и философско мислене. Философска теория.Време и
вечност. Противоречията на историята. Началото на философията. Проблемът за
първоначалото и Космоса. Логос, Число, Битие. Софистите и Сократ. Платон и
Аристотел. Философията като убежище на човека. Философията през
Средновековието. Философията  на рационализма. Основанията на емпиризма и
скептицизма. Копернианският преврат на Кант. Система и метод при Хегел. Маркс
и Ницше. Екзистенциалната философия. Философия и наука. Философските
приоритети в началото на ХХІ в.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
• Аврелий Августин. Изповеди. С., 1992.
• Аристотел. Метафизика. С., 2000.
• Бойчев, Б. Очерци по философия. Част І. Философия и история. С., 1995.
• Бойчев, Б. По границите на комуникативността. Варна, 2003.
• Бояджиев, Ц. Античната философия като феномен на културата. С., 1995.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции, дискуции и
консултации

15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит
16. Език на преподаване: български.


