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1. Обща характеристика и образователна цел на магистърската програма 
Програмата е предназначена за завършили ОКС „Бакалавър“ в специалност Философия. 

Магистърската програма има за цел да задълбочи, обогати и допълни подготовката на бакалаврите 
по Философия, като им предостави надграждане и цялостен спектър на теоретичните знания по 
философия, както и ще усъвършенства техните умения и компетентности за анализ, 
проблематизиране и креативност. Студентите, обучавани в специалност „Философия“ – 
Магистърска програма по Философия, се подготвят за преподавателска, научно-изследователска, 
журналистическа и друг вид специализирана дейност за работа като експерти по социално-
политически въпроси и консултанти към библиотечни и издателски центрове. По време на 
обучението си студентите придобиват също така умения и компетенции за преподаване и за 
консултиране в областта на  философското познание.  

 
Професионална компетентност и реализация 
Квалификационната степен „Магистър“ дава възможност за успешна реализация в 

престижни области на обществения живот като образование, политика, социално управление, 
социални стратегии за развитие и професионална реализация като експерти и съветници към 
държавни и частни институции, както към специализирани центрове на държавни ведомства. 
Според Национален класификатор на професиите и длъжностите, придобилите магистърска степен 
по Философия имат възможности за професионална реализация като специалисти: философи, 
учители по философския цикъл, експерти в държавните институции в областта на образованието и 
други области, специалисти по социална работа и консултиране, журналисти, писатели и др. 

   Придобилият квалификация „Магистър по философия“, трябва да притежава задълбочени 
философски познания и отлична езикова и 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 задълбочени знанията на студентите (придобили степента 
„Бакалавър – философ“), чрез специализирани лекционни курсове, в областта на: 

-  Инвариантните форми на мислене, лекционни курсове в областта на: 
>  Логика, онтология, гносеология 
>  Етика, естетика 
>  Социална философия, антропология, философия на науката 
> Постмодерна философия, философска херменевтика. 

Завършилият квалификационно-образователната степен „Магистър“ ще може  
-  да прилага придобитите знания, като методология и теория, в конкретната си 

дейност 
-  да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции и да анализира и 

предлага евристични, теоретични и практични решения. 
   Обучението създава възможности и образователни предпоставки за продължаване на 

обучението в докторска степен. 
 

2. Организация и структура на обучението 
Разработената учебна документация е в съответствие с най-новите тенденции в 

академичната подготовка на специалисти по съвременните проблеми и направления във 
философията, както и в образованието по философия, особено в средното училище. При 
подготовката ѝ е отчетен както националния, така и международния опит в тази област. Тя 



съответства на приетите стандарти за професионална подготовка на магистри. Обучението е с 
продължителност 1 година /два семестъра/ за завършилите ОКС „Бакалавър” по философия. 
Магистърската програма е  съставена  така,  че  да  бъде  осъществена съгласуваност, 
последователност и предметна връзка между предвижданите учебни дисциплини. 

 
Учебен план за специалисти: 
Учебният план е разпределен в два семестъра с общ хорариум от 600 ч., които са равни на 60 

ECTS кредита. Хорариумът е разпределен по семестри както следва: първи семестър – 420 ч., втори 
семестър – 180 ч.  
 Учебният план обхваща тематично надградени философски дисциплини. В него са включени 
задължителни и избираеми дисциплини. Задължителните учебни дисциплини (480 ч.) дават общо 36 
ECTS кредита. Те осигуряват задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка. 
Задължителните учебни дисциплини са: Идеята за битието, Философски модели на цивилизациите, 
Битието като метафизично мислене, Виртуалистки трансцендентализъм, Философска херменевтика, 
Емпиризъм и рационализъм: от Декарт до Френското просвещение, Постмодерна философия, 
Съвременни рационалистични философеми. Избираемите учебни дисциплини (120 ч.) дават общо 9 
ECTS кредита. Чрез тях се обогатяват и специализират знанията, уменията и компетенциите, 
получени в рамките на задължителните учебни дисциплини. Студентите избират две от шест 
възможни избираеми учебни дисциплини. 

Всеки студент може да изучава по желание всяка учебна дисциплина, преподавана в 
университета, независимо от факултета, в който се изучава /в съответствие с чл.2, ал.5 от Наредбата 
за държавните изисквания за придобиване на висше образование, публикувана в ДВ бр. 76 /2002 г./. 
Общ хорариум на избраните факултативни дисциплини – до 10 % от общия хорариум. 
 Дипломирането на студентите става с писмен държавен изпит или със защита на 
магистърска теза, за които при положителен резултат се придобиват 15 ECTS. 
 

3. Съответствие с мисията на ЮЗУ „Неофит Рилски” 
Реализацията на магистърската програма „Философия” съответства на мисията на 

Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Философски факултет, на техните цели и стратегии, 
произтича от новите измерения на висшето образование в България и на задачите за пълноценното 
включване на страната в международните образователни процеси. Програмата е съобразена с 
националните и европейските стандарти, както и с изискванията и спецификата на региона, в който 
е разположен Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

Квалификационната характеристика на специалността „Философия” за образователно-
квалификационна степен „Магистър” с професионална квалификация „Магистър по философия” е  
основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е  
съобразена със Закона за висшето образование, Класификатора на областите на висше образование 
и професионалните направления, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше  
образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист” 
(ДВ бр. 76 от 6.08.2002 г.), Националната класификация на длъжностите и професиите, Правилника 
за  устройство и дейността на Югозападния университет „Неофит Рилски”, Правилника за 
образователни  дейности и  др. нормативни документи на университета. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

 

АНОТАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ 
 

ИДЕЯТА ЗА БИТИЕТО 

ECTS кредити: 5 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: I 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: задължителна 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет  
Лектор: доц. д-р Силвия Кръстева 
E-mail: silvia_kristeva@swu.bg 
Анотация: Курсът надгражда онтологическите знания на студентите и ги извежда до оформени и 
изчистени онтологически категориални структури. Очертава се и вътрешната динамика на 
категориалния онтологически процес: върху областта на последната идея на мисленето или на 
абсолютната идея. Специален акцент на курса е запознаването с чисто абсолютните модели и на 
тази основа с една нова онтология на абсолютния континуум като възможна онтология на 
математиката. 
Съдържание на учебната дисциплина: Студентите ще бъдат запознати със съществуващите 
метафизични модели на разбирането на „Битието”, които се реконструират чрез логичното 
концептуализиране на метафизичното мислене. Курсът е свързан съдържателно със следните 
философски дисциплини: история на философията, логика, онтология и гносеология. 

 

ФИЛОСОФСКИ МОДЕЛИ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ 

Първи семестър ECTS Втори семестър ECTS 
 кредити  кредити 

Идеята за Битието 5 Постмодерна философия 5 
Философски модели на цивилизациите 4 Съвременни рационалистични философеми 5 
Битието като метафизично мислене 4 Избираема дисциплина от втора група 5 
Виртуалистки трансцендентализъм 5 Дипломиране 15 
Философска херменевтика 4   

    Емпиризъм и рационализъм: от Декарт до 4   

Френското просвещение    

Избираема дисциплина от първа група 4   

Избираеми дисциплини (студентите избират  Избираеми дисциплини (студентите избират  

една дисциплина)  една дисциплина)  

 

Общо 30 
 

Общо 30 
Избираеми дисциплини /първа група/ ECTS Избираеми дисциплини /втора група/ ECTS 

Студентите избират една дисциплина кредити Студентите избират една дисциплина кредити 
Постмодерна етика 4 Съвременни идеи в психоанализата 5 
Философия на изкуството 4 Философия на частните науки 5 
Философия на посткултурите 4 Социални модели на постпрехода 5 



ECTS кредити: 4 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: I 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: задължителна 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: проф. дфн Валентин Канавров, ас. д-р Невена Крумова 
E-mail: v_kanawrow@abv.bg; valentin_kanawrow@swu.bg; nevena_krumova@swu.bg 
Анотация: Амбицията на курса е не просто да се изброят историческите събития и процеси, а да се 
потърси техния философски модел, да се аргументира философския им смисъл и ценност. 
Съдържание на учебната дисциплина: Предложеният курс е раздел от философията, свързан с 
търсенето на философски модели и интерпретации на историческите процеси, събития и личности. 
В предложения курс се обобщава историята на човечеството в 15 основни теми, които са опит да се 
обхване синтетично историята и най-великите постижения и събития променили съдбата на 
човечеството. 
 

БИТИЕТО КАТО МЕТАФИЗИЧНО МИСЛЕНЕ 

ECTS кредити: 4 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: I 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: задължителна 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: доц. д-р доц. д-р Силвия Кръстева 
E-mail: silvia_kristeva@swu.bg 
Анотация: Курсът надгражда онтологическите знания на студентите в посока към върховния 
проблем за конституирането на метафизиката. От тази позиция се построява нов обобщен ход през 
ключови модели на битието и на рационалността. Специален акцент на курса е изграждането на 
онтологията на върховната рационална инстанция през телеологията като движение на 
субективността към обективността като всеобщо поставяне на целта. Специален акцент е и 
задълбоченото разглеждане на фундаменталния проект на М. Хайдегер за екзистенциална 
онтология, като се разкрива релационния модел на света и неговата херменевтическа 
екзистенциална устроеност в телоса към трансценденцията. 
Съдържание на учебната дисциплина: Целта на курса е да изведе мисленето на студентите до 
върховното ниво на философската проблематика, откъм аспекта на върховото полагане на 
рационалността. В генезиса на върховните метафизически концепти се конституира собствената 
област на новия метафизически проект. Той включва както онтологическото построение на цялата 
обективност, така и онтологията на целокупната субективност, които се завършват в нов синтез. 
Тези три дяла се разкриват във вътрешния и обобщен ход на най-ярките метафизически концепции 
и така очертават параметрите на съвременния метафизически проект. 
 

ВИРТУАЛИСТКИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗЪМ 
ECTS кредити: 5 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: I 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: задължителна 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: проф. дфн Валентин Канавров 
E-mail: v_kanawrow@abv.bg; valentin_kanawrow@swu.bg 



Анотация: В курса се акцентира на един специфичен проблем от философията на Кант, който има 
далеч отиващи проекции. Насочва на първо място към един нестандартен прочит на Кант. 
Съдържание на учебната дисциплина: Детайлното анализиране на употребата на понятието 
виртуално от страна на Кант може да допринесе за изясняване на същността на понятието 
трансцендентално, а оттам и на метафизиката на познанието в нейната трансцендентална форма. 
Чрез реинтерпретиране на виртуалното при Кант могат да се открият херменевтични хоризонти за 
нов тип тематизиране на критическата метафизика. 
 

ФИЛОСОФСКА ХЕРМЕНЕВТИКА 

ECTS кредити: 4 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: I 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: задължителна 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: проф. дфн Валентин Канавров, ас. д-р Иво Минков 
E-mail: v_kanawrow@abv.bg; valentin_kanawrow@swu.bg; iminkov@swu.bg 
Анотация: Курсът е в тясна връзка с основните четения по гносеология, история на философията, 
антропология и съвременна философия. Херменевтиката може успешно да се разглежда 
историкофилософски и тематично. 
Съдържание на учебната дисциплина: В настоящия курс е направен опит за съчетаването на двата 
подхода. За водещо начало е избрано историкофилософското, като концептуализацията на 
херменевтичната проблематика се тематизира посредством открояване на нейните водещи идеи в 
исторически план. 
 

ЕМПИРИЗЪМ И РАЦИОНАЛИЗЪМ: ОТ ДЕКАРТ ДО ФРЕНСКОТО 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ECTS кредити: 4 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: I 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: задължителна 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: проф. дфн Валентин Канавров, ас. д-р Невена Крумова 
E-mail: v_kanawrow@abv.bg; valentin_kanawrow@swu.bg; nevena_krumova@swu.bg 
Анотация: В курса са представени емблематични автори, носители на аргументите в описаните 
тенденции на тази философска драма, за да индивидуализират епистемологическия конфликт и 
разширят базата на философските прения. 
Съдържание на учебната дисциплина: Този лекционен курс провокира вече специализирана 
философска образованост, като ангажира вниманието на магистрите-философи са актуализирана 
тематизация на формиращите се две тенденции в гносеологизацията на философията в началото на 
нейната модерност или което е същото във философията на Новото време. 

 
ПОСТМОДЕРНА ФИЛОСОФИЯ 

ECTS кредити: 5 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: II 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: задължителна 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 



Лектор: доц. д-р Гергана Попова 
E-mail: gerp@swu.bg 
Анотация: Курсът по „Постмодерна философия” запознава студентите с едно от най- влиятелните 
направления в най-новата философия. Понятието „постмодерн” се заражда и утвърждава през 40-те 
и 50-те години , за да достигне пълен разцвет в съвременната „културна индустрия”. Постмодерната 
философия се поражда и поема рисковете на осмислянето от най-новата историческа ситуация на 
глобалното и виртуалното общество. 
Съдържание на учебната дисциплина: Структуралисткото влияние върху постмодерното 
мислене. Важна предпоставка на постмодернизма е тръгващата от структуралистката лингвистика и 
антропология представа за дълбочинните структури и ролята на знака в тях. 
 

СЪВРЕМЕННИ РАЦИОНАЛИСТИЧНИ ФИЛОСОФЕМИ 

ECTS кредити: 5 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: II 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: задължителна 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектори: проф. д-р Борис Манов, ас. д-р Иво Минков 
E-mail:  bmanov@swu.bg; iminkov@swu.bg 
Анотация: Курсът разглежда моделите на рационално философстване от изминалото столетие. 
След саморазрухата на абсолютния разум и абсолютния дух на деветнадесети век, в полето на 
философията навлизат мощно редица ирационални течения, като екзистенциализъм, персонализъм, 
философия на живота. Запазват се обаче и чисто рационалистически позиции и начини на 
философстване, свързани преди всичко с развитието на логиката, естествените науки, езика и 
антропологията, ценностната система, правото. От една страна съвременното рационалистично 
философстване става основание за конкретни достижения на науката и технологиите. От друга, то 
допълнително осмисля и обобщава самите научни постижения, извличайки от тях даден извод 
Съдържание на учебната дисциплина: Мислен като цяло, курсът си поставя за цел да запознае 
студентите със значимите постижения на рационалистичната философска мисъл на последното 
столетие. Чрез своите обособени модули и като лекции, и като упражнения – той цели да проучи и 
направи съзнателно достъпни важните текстове на съвременните мислители, да формира знание за 
топоса и значението на типовете съвременно рационалистично философстване, линиите на 
взаимодействие на рационалността в перспективата на съвременността и актуалните проблеми пред 
човечеството. 

 
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 

  

ПОСТМОДЕРНА ЕТИКА 
ECTS кредити: 4 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: I 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: избираема 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: гл. ас. д-р Нина Илиева 
E-mail: ninail@swu.bg 
Анотация: Целта е запознаване с етическата рефлексия, която се опитва окончателно да скъса с 



класическата мисъл в опита си да осмисли новите реалности в модерния свят. 
Съдържание на учебната дисциплина:  придобиване знания за основните проблеми, поставяни и 
решавани от постмодерната етика; ориентиране в основните насоки на постмодерния подход към 
етическото; студентите ще могат да осмислят по нов творчески начин етическите проблеми на 
съвременността. 

ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО 

ECTS кредити: 4 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: I 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: избираема 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: гл. ас. д-р Нина Илиева 
E-mail: ninail@swu.bg 
Анотация: В курсът трябва да бъдат представени основните идеи за същността и произхода на 
изкуството, както и закономерностите на неговото социално функциониране. 
Съдържание на учебната дисциплина: Особено внимание се отделя на производството, 
разпространението и потреблението на изкуството и техният социално-исторически характер. Тези 
дейности се разглеждат и в зависимост от властовите практики на дадено общество, особено тези на 
т. нар. модерна и постмодерна култура. 
 

ФИЛОСОФИЯ НА ПОСТКУЛТУРИТЕ 

ECTS кредити: 4 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: I 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: избираема 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: доц. д-р Гергана Попова 
E-mail: gerp@swu.bg 
Анотация: Предложеният курс е раздел от философия на историята, свързан с проблеми, ценности 
и интерпретации на културата в постмодерния период. Целта на курса е теоретически да се 
обхванат социални проблеми и процеси и да се аргументира философският им смисъл и ценност. 
Съдържание на учебната дисциплина: Подобна дисциплина разширява философския кръгозор, 
като представя една палитра от идеологеми и светогледи свързани с постмодерното общество. 
Дисциплината се изучава от студентите, които вече са се запознали по същество с основните 
историко-философски и философско-исторически концепции, за да могат да се задълбочат 
съвременните културни проблеми и процеси. 
 

СЪВРЕМЕННИ ИДЕИ В ПСИХОАНАЛИЗАТА 
ECTS кредити: 5 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: II 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: избираема 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: доц. д-р Гергана Попова 
E-mail: gerp@swu.bg 
Анотация: Целта на обучението е да даде на студентите основни знания за понятията, проблемите 
и изследвани от съвременните направления в психоанализата. След завършване на лекционния курс 



студентите трябва да изградят теоретическа представа за психологическите проблеми и начините, 
по които се решават от съвременните психоаналитични практики. 
Съдържание на учебната дисциплина: Предложеният курс обхваща 15 теми, в които са включени 
основните „разклонения” на класическата психоанализа: американската школа, френската школа, 
швейцарска школа, постмодерна психоанализа и др. 
 

ФИЛОСОФИЯ НА ЧАСТНИТЕ НАУКИ 
 

ECTS кредити: 5 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: II 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: избираема 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектори: проф. д-р Борис Манов, ас. д-р Иво Минков 
E-mail:  bmanov@swu.bg; iminkov@swu.bg 
Анотация: Лекционният курс засяга разкриването на същността на частните науки. В основата на 
обучението се поставят въпроси като, „какво е частна наука?“, „типология на частните науки?“, 
„линии на взаимодействие между отделните частни науки?“, „взаимовръзка между философия и 
частни науки?“. Особено внимание се отделя на аналитичното и синтетичното познание, на 
методологията в частните науки и методологията във философията. Изобщо осмислянето на 
проблемите става през призмата на методологизираното понятие, което резултира в систематично 
разгръщане на науките посредством философското тематизиране и принципиране. 
Съдържание на учебната дисциплина: Учебният материал представя концепциите на световно 
утвърдените философи на науката и същевременно оформя цялостна представа за теоретико-
познавателните и ценностни аспекти на феномена наука. Разглеждат се спецификите на 
фундаменталните съвременни науки: математика, физика, биология, също така на икономика, право, 
компютърни науки и др. Студентите ще осмислят взаимовръзките и линиите на взаимодействие 
между философията като наука, и частните науки, в перспективата на съвременността и актуалните 
проблеми пред човечеството. 
 

СОЦИАЛНИ МОДЕЛИ НА ПОСТПРЕХОДА 

ECTS кредити: 5 
Форма на оценяване: писмен изпит, текущо оценяване 
Семестър: II 
Седмичен хорариум: 10л+10су 
Статут на дисциплината: избираема 
Методическо ръководство: Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет 
Лектор: доц. д-р Гергана Попова 
E-mail: gerp@swu.bg 
Анотация: Подобна дисциплина разширява философския кръгозор, като представя една палитра от 
идеологеми и светогледи за развитието на човечеството в един постпреходен етап, с което дава една 
по-пълна картина за историята на човешкото общество. 
Съдържание на учебната дисциплина: Предложеният курс обхваща 15 теми. Целта на обучението 
е теоретически да се обхванат социални проблеми и процеси и да се аргументира философският им 
смисъл и ценност. 
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