Анотация
Бакалавърска програма по „Философия“
Програмата е акредитирана до 2024 година.
Студентите,

обучавани

в

специалност

Философия,

се

подготвят

за

преподавателска, научно-изследователска, журналистическа и друг вид специализирана
дейност за работа като експерти по социално-политическа и философска литература към
библиотечни и издателски центрове.
Специалността Философия дава възможност за успешна реализация в престижни
области на обществения живот като педагогическа дейност в средните и висшите
училища, наука, политика, социално управление, социални стратегии за развитие и
професионална реализация като експерти и съветници към държавни и частни
институции.
Придобилият квалификация бакалавър по философия, трябва да притежава
задълбочени философски познания и добра езикова културологична подготовка, да си
служи със съвременни средства за комуникация, да се ориентира в съответните
интелектуални и социални тенденции.
За тази цел, студентите трябва да овладеят понятийния апарат, методологичния
подход и основните знания в областта на:
- история на античната и съвременна философия;
- логика, етика, естетика, онтология, гносеология;
- социална философия, философия на историята, антропология, философия на
науката;
- усвояване на съвременен чужд език.
Завършилият специалността Философия трябва да умее:
- да прилага придобитите знания в конкретната си дейност;
- да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции, да ги анализира
и да предлага евристични, теоретически и практически решения.
Анотация
Магистърска програма по „Философия“
Програмата е акредитирана до 2024 година.
Студентите, обучавани в специалност Философия – Магистър (придобили
квалификационна степен "Бакалавър – философ") и в специалност Философия –

Магистър (придобили друга квалификационна степен), се подготвят за педагогическа
дейност като учители по философия в средните и висшите училища, за научноизследователска, журналистическа и друг вид специализирана дейност, за работа като
експерти по социално-политически въпроси и консултанти към библиотечни и
издателски центрове.
Квалификационна степен „Магистър по Философия“ дава възможност за успешна
реализация в престижни области на обществения живот като педагогическа дейност,
наука, социално управление, социални стратегии за развитие и професионална
реализация, като експерти и съветници към държавни и частни институции.
Придобилият квалификация „Магистър – философ“, трябва да притежава
задълбочени философски познания и добра езикова културологична подготовка, да си
служи със съвременни средства за комуникация, да се ориентира в съответните
интелектуални и социални тенденции.
За тази цел трябва да бъдат развити и задълбочени знанията на студентите чрез
специализирани лекционни курсове в областта на:
- Инвариантните форми на мислене, лекционни курсове в областта на:
- История на философията;
- Логика, онтология, гносеология;
- Етика, естетика;
- Социална философия, антропология, философия на науката.
Завършилият квалификационно-образователно степен „Магистър по Философия“
- да прилага придобитите знания, като методология и теория, в конкретната си
дейност;
- да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции и да
предлага евристични, теоретични и практически решения.
Анотация
Магистърска програма „Практическа философия“
Програмата е акредитирана до 2024 година.
Философски факултет в Югозападния университет предлага обучение в
магистърска програма „Практическа философия“. Обучението е в редовна форма в срок
от два семестъра за студенти, завършили професионално направление „Философия“, и
в срок от четири семестъра за завършилите друго професионално направление.

Магистърската програма „Практическа философия” има интердисциплинарен
характер и е крачка напред в процеса на приобщаване към съвременната тенденция за
практическа употреба на философските знания, методи и техники във всекидневния
живот. В нея особен акцент е положен върху така нареченото „философско
консултиране”. Програмата цели да задълбочи, обогати и допълни теоретичната
подготовка по философия, като предостави знания и умения с широк спектър на
практическа приложимост в дисциплини като: Наука, религия и етика /за истината, Бога
и доброто/; Азът и другият – идентичност и мултикултурност в съвременното общество;
Рисковото общество; Политическите утопии; Правата на човека, Биоетика, Човекът и
неговото тяло.
В магистърската програма се подготвят специалисти за успешна реализация в
различни сфери на обществения живот, както и консултанти по личностно развитие и
ориентиране. Обучението осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана
подготовка, овладяване на умения и натрупване на капацитет за научно-изследователска
и/или научно-приложна дейност, формиране на личностни качества, необходими за
работа в условията на усложняващия се и бързо променящ се съвременен свят.
Магистрите, завършили магистратурата „Практическа философия“, могат да се
реализират като експерти и консултанти в образователни институции и психологични
центрове, да работят като анализатори и експерти в български и международни
правителствени и неправителствени организации, в масмедии, фирми и училища.
Анотация
Магистърска програма „Философия и психоанализа“
Програмата е акредитирана до 2024 година.
Философски факултет в Югозападния университет предлага обучение в
магистърска програма „Философия и психоанализа“. Обучението е в редовна форма в
срок от два семестъра за студенти, завършили професионалните направления:
„Философия“ и „Психология“ и в срок от четири семестъра за завършилите друго
професионално направление. Магистърската програма задълбочени познания както в
областта на философското знание, така и в тази на психологическите компетентности.
Студентите, обучавани в магистърската програма, се подготвят за научноизследователска, специализирана дейност за работа като експерти по социални въпроси,
консултанти към издателски центрове и проектни дейности. По време на обучението си

студентите придобиват също така знания и компетенции за прилагане на методи и
техники за психодиагностична и психопрогностична дейност, за психопрофилактика,
психотерапия и психоанализа. Придобилият квалификация „Магистър – Философия и
психоанализа“, притежава достатъчно задълбочени и специализирани философски и
психоаналитични познания, служи си със съвременни средства за комуникация,
ориентира се в съответните интелектуални и социални тенденции.
Квалификационната степен „магистър“ по Философия и психоанализа дава
възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като
психолози, педагогически съветници, редактори и публицисти в медии, експерти и
съветници към държавни и неправителствени институции, експерти в частни фирми,
управители и консултанти в специализирани центрове на държавни ведомства.
Анотация
Докторска програма „Социална философия“
Програмата е акредитирана до 2022 година
Целта на обучението по тази програма е да осигури специалисти по социална
философия за потребностите на академичната и извънакадемичната среда. В рамките на
докторантската програма се придобива теоретична и практическа подготовка, умения и
компетентност, както и изследователска култура в областта на социалната философия.
При обучението на докторантите се поставя специален акцент върху изграждането на
способности за критическо мислене и интерпретация, за оценяване и синтез на нови идеи
във философските изследвания на обществото.
Обучението на докторантите се осъществява чрез индивидуални планове. В тях
се включва както обучение по теми и области на социалната философия, така и по
методология на научното познание. В учебната програма е предвидено чуждоезиково
обучение и обучение по информационни технологии. В рамките на докторската програма
съществуват възможности за специализации в европейски университети.
Анотация
Докторска програма „История на философията“
Програмата е акредитирана до 2026 година.

Специалност "Философия" предлага програма за обучение на докторанти в
образователната и научна степен "Доктор" в научната специалност "История на
философията". Програмата е предназначена за магистри, които са завършили
философия, но също така и широк кръг хуманитарни специалности. В определени
области и проекции тя е подходяща и за студенти от природо-научните специалности.
Целта на докторантурата по научната специалност "История на философията" е да
бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал кадри, които
със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на
духовността в България.
Програмата цели развитие на иновативно теоретичното мислене, подплатено с
богата историкофилософска култура.
Използват се съвременни изследователски подходи, методи и форми на
философстване. Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната
теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по
основополагащ или приложен проблем за науката и обществената практика в
съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено
обвързване на научната теория с духовните предизвикателства на епохата.
Целта на философската колегия в ЮЗУ е да утвърди докторантурата като
основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри в областта
на философията. В духа на изискванията на Болонския процес преподавателите от
Философския факултет последователно работят за задълбочено усвояване от страна на
докторантите на систематизирани знания в областта на историята на философията и за
овладяване на основните умения и методи за самостоятелни научни изследвания. Това
е част от нашето вписване в духа на Европа. Акцентът при обучението на докторанти се
поставя и върху изграждането на способности за критическо философстване, оценяване
и синтез на новите глобалистки и постмодерни идеи, интерпретации и подходи във
философските изследвания. Внимание се отделя на формирането на докторантите като
млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от
професионалната общност, както и с по-широка аудитория. Последното е от особена
важност предвид спецификите на региона и, по-общо, нивото на развитието на
България като член на Европейския съюз.
Докторантите се подготвят за работа с класически текстове. Тяхната практика е
теоретичното изследване. Формирането на иновативно мислене е основен приоритет на
програмата.

Защитили докторска степен могат да се реализират в много области на
съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски
дейности, проектна дейност и мн.др.
Програмата се ръководи от мотото: липсата на първите 7 години във
възпитанието е беда; липсата на първите 2700 години в образоваността е трагедия.
Анотация
Докторска програма „Съвременни философски теории“
Програмата е акредитирана до 2026 година.
Специалност "Философия" предлага програма за обучение на докторанти в
образователната и научна степен "Доктор" в научната специалност "Съвременни
философски теории". Програмата е предназначена за магистри, които са завършили
философия, но също така и широк кръг хуманитарни специалности. В определени
области и проекции тя е подходяща и за студенти от природо-научните специалности.
Целта на докторантурата по научната специалност ""Съвременни философски
теории" е да бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал
кадри, които със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието
на духовността в България.
Програмата цели развитие на иновативно теоретичното мислене, подплатено с
богата историкофилософска култура.
Използват се съвременни изследователски подходи, методи и форми на
философстване. Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната
теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по
основополагащ или приложен проблем за науката и обществената практика в
съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено
обвързване на научната теория с духовните предизвикателства на
епохата. Спецификата на предлаганата докторска програма се състои в акцента върху
херменевтичната, феноменологичната и екзистенциалната определеност на
съвременното философско мислене. Вярно е, че за Съвременните философски теории
има различни разбирания, както и че към тях има различни подходи. Най-общо те биха
могли да се специфицират като утвърдените и евристични методи на изследване:
екзистенциализъм, персонализъм, философия на езика, философия на науката,
постмодернизъм и др.

Целта на философската колегия в ЮЗУ е да утвърди докторантурата като
основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри в областта
на съвременните философски теории. В духа на изискванията на Болонския процес
преподавателите от Философския факултет последователно работят за задълбочено
усвояване от страна на докторантите на систематизирани знания в областта на
съвременните философки теории и за овладяване на основните умения и методи за
самостоятелни научни изследвания. Това е част от нашето вписване в духа на
съвременна Европа. Акцентът при обучението на докторанти се поставя и върху
изграждането на способности за критическо философстване, оценяване и синтез на
новите глобалистки и постмодерни идеи, интерпретации и подходи във философските
изследвания. Внимание се отделя на формирането на докторантите като млади учени,
притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната
общност, както и с по-широка аудитория. Последното е от особена важност предвид
спецификите на региона и, по-общо, нивото на развитието на България като член на
Европейския съюз.
Докторантите се подготвят за работа с класически текстове. Тяхната практика е
теоретичното изследване. Формирането на иновативно мислене е основен приоритет на
програмата.
Защитили докторска степен могат да се реализират в много области на
съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски
дейности, проектна дейност и мн. др.

