ПРОГРАМА ПО ЕТИКА
за образователно-квалификационна степен
„Бакалавър” (Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент) и
„Професионален бакалавър” (специалностите в Медицинския колеж)

1. Ценности и блага
2. Норми и традиции
3. Етика и морал
4. Добро и зло
5. Добродетел
6. Добродетели и задължения към самия мен
7. Добродетели към другия
8. Свобода и воля
9. Свобода и избор
10. Отговорност
11.Справедливост
12.Достойнство
13.Уважение
14.Смисъл на живот и дълг
15.Щастие и смисъл на живот

МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ
Кандидатстващите
за
придобиване
на
образователноквалификационна степен „Бакалавър” по специалностите „Медицинска
сестра”,
„Акушерка”,
„Лекарски
асистент“
и
образователноквалификационна степен „Професионален бакалавър” за специалностите в
Медицински колеж полагат анонимен писмен изпит, който се състои от
две части:
1. Решаване на тестови задачи, от които:
- 20 тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които
само един е верен;
- 5 тестови задачи от отворен тип /със свободен отговор/.
- 1 задача за създаване на текст върху зададен етически въпрос /свободен
аргументиран отговор на етическия въпрос/.

2. Аргументирано описание на мотивацията на кандидат –студентите за
избраната специалност/професия по първо желание.
Изпитът е с продължителност 2 астрономически часа /120/ минути.
Тестовите задачи са съобразени изцяло с учебния материал по
„Философия” за 9 клас /общообразователна подготовка/: Тема 1 и Тема
2, както и уроците с етическа проблематика.
Оценяват се фактически знания; основни логически и аналитични
умения;
обща хуманитарна и гражданска култура; умения за
аргументиране; езикова култура, стил, грамотност. Необходимо е кандидатстудентът да използва правилно етическите понятия, като посочва смисъла,
който влага в тях и да защити аргументирано мотивацията си за избора на
професия.
Оценката от изпита се формира по точкова система, която се
преобразува в окончателна цифрова оценка.
УЧЕБНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА
1. Тестове и задачи по Етика за кандидат-студенти /по новата
програма/, проф. Биянка Торньова, Райна Манчева, изд. „Артграф”,
2021 г., /за Медицински университет-Пловдив/
2. Философия 9 кл., Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна
Тултукова, Бойчо Бойчев, изд. Педагог 6, /всички издания от 2018г. до
момента/ - Тема 1 и Тема 2, касаещи етическа проблематика.
3. Философия 9 кл., Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев,
Розелина Найденова, изд. Анубис, /всички издания от 2018г. до
момента/ - Раздели: „Философия, ценности, норми“ и „Свобода,
норми и човешки цели“, касаещи етическа проблематика.

