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3. ПРОГРАМА ПО ЕТИКА

ОКС Бакалавър, 

специалност Медицинска сестра, Акушерка;

ОКС Професионален бакалавър, 

специалностите в Медицинския колеж

1. Етиката като теория и практическа философия: знание за добродетелите 
и добрите дела; морала и общочовешки морални норми.

2.  Добро и зло – един вечен въпрос. 

3. Добродетели и пороци. Възможен ли е вечен модел на необходими до-
бродетели? 

4. Идеали и смисъл. Представата за смисъла на живота като удоволствие и 
щастие. Егоизъм и алтруизъм. 

5.  Дълг и дължимо.

6. Уважение (състрадание, милосърдие, съчувствие, сърдечност). Уваже-
нието като жест.

7. Достойнство и чест.

8. Съвест. Лъжа. Благородната лъжа.

9.  Недобронамереност.

10. Справедливост.

11. Грижа.

12. Приятелство (благонамереност, колегиалност).

13. Семейство.

14. Свобода. Свободата като освобождаване. Свободният избор като проблем.

15. Любов.

МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и об-
разователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” за специ-
алностите в Медицински колеж полагат устен изпит с писмена част, който 
включва теми от етиката и въпроси, свързани с мотивацията на кандидат – сту-
дентите за избраната специалност. Писмената част е с продължителност 60 ми-
нути и се състои в интерпретиране на етически категории и понятия от темите, 
обявени в Програмата по етика. Разработването на темите в писмената част 
трябва да бъде съобразено изцяло с учебния материал за задължителна 
подготовка по „Етика и право” – 10 клас, част „Етика” в СОУ.

При устния изпит кандидат-студентът трябва да демонстрира не само по-
знаване на учебния материал, но и лично мнение по проблемите, което пра-
вилно да обосновава. Оценяват се основни логически и аналитични умения; 
фактически знания; обща хуманитарна и гражданска култура; умения за аргу-
ментиране; езикова култура, стил, грамотност. Необходимо е кандидат-студен-
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тът да използва правилно етическите понятия, като посочва смисъла, който 
влага в тях и да защити аргументирано мотивацията си за избора на професия. 

Устният изпит се полага пред комисия от трима преподаватели, от които 
най-малко двама са хабилитирани. Тримата членове на комисията оценяват 
кандидат-студентите независимо един от друг с точност до 0,25, водейки собст-
вен протокол. Крайната оценка се оформя като средна аритметична от оценки-
те на тримата членове на изпитната комисия.

УЧЕБНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА

1.  Етика и право за 10 клас - задължителна подготовка (Иван Колев, Ди-
митър Тафков, Райчо Пожарлиев, издателство „Анубис”, София, 2008г.).

2. Етика и право за 10 клас - задължителна подготовка (Лидия Денкова, 
Атанас Семов, издателство „Д-р Иван Богоров”, София, 2002-2012).


