
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ –
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY3267
2. Наименование на учебната дисциплина: Философия
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа - четвърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: първи - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Иво Стамболийски, доц. д-р Ивайло Лазаров
9. Резултати от обучението по дисциплината – след успешно завършване на курса

студентите ще познават основните идеи от социалната философия, главните
принципи на социално-познавателната дейност и практика.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: студентите трябва да познават някои

от основните принципи и структури на социалния живот и дейност, да могат да
работят свободно в Интернет. Добре е да познават и ползват поне един работен
европейски език (английски, френски или немски).

12. Съдържание на курса (анотация): Курсът включва 12 теми и има теоретико-
методологически характер. Разглежда общите и специфични проблеми на
историософските и философско-историческите принципи и подходи.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Основна:

1. Стоянов, Ж. Философия на историята. С., 2007.
2. Тойнби, А. Д. Подбрано. С., 2008.
3. Ницше, Фр. В. Съчинения. Т. 2. Човешко, твърде човешко. С. 2007.
Допълнителна:
1. Аристотел. За душата. С., 2007
2. Колингууд, Р. Идеята за историята. С., 2008.
3. Макиавели, Н. Владетелят. С. 2009.
4. Стоянов, Ж. Историята: идеи и функции. С., 2009.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: присъствни лекции в
аудитория, съпроводени с нарочно подготвени презентации.

15. Методи и критерии за оценяване: всеки студент подготвя реферат в обем 5-6
страници по избран от него социално-философски проблем. Изпитът включва и
допълнителна защита на подготвения по-рано реферат. Рефератът може да бъде
предаден в деня на изпита и/или изпратен на електронен адрес до три дни преди
полагане на изпита. Крайната оценка се формира както следва: 50% от изпита и
50% от реферата.

16. Език на преподаване: български


