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ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Дисциплина  Изпит в 

семестър 
Аудиторна заетост 

 

Кредити 

извън-

аудиторна 

заетост 

 

 

Общо 

кредити 

Часове 

по 

години и 

семестър 

II година 

Философска 

антропология 
IV 

Всичко  Лекции  Упражнения  Кредити  III IV 

30 30 0 1 1 2 15 15 

 

 

Наименование на дисциплината: 

„ Философска антропология” 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Свободно избираема 

Ниво на обучение:  

Магистър (М) 

Форми на обучение: 

Лекции, самоподготовка 

Курс на обучение:  

втори 

Продължителност на обучение: 

Два семестъра 

Хорариум: 30 ч. лекции 

 

Помощни средства за преподаване: 

Мултимедийни презентации, дискусии 

Форми на оценяване: 

Изпит, доклади, презентации 

Формиране на оценката: 

Средна текуща оценка от представяне на презентации и устен изпит 

Аспекти при формиране на оценката: Текущо оценяване, доклади, писмени изпитвания, 

лична гледна точка по поставените теми 
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Семестриален изпит: Да 

 

Държавен изпит: Не 

 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от ДЕСО 

Доц. Димитър Мирчев 

Катедра: ДЕСО 

 

 

АНОТАЦИЯ  

Човек се нуждае не просто от средства за съществуване, които определят  

съдържанието на неговия живот, а от средства за добро съществуване. Медицината е 

едно от тези средства, затова интересът, търсенето и изискванията към нея постоянно 

се увеличават. Напълно да се удовлетвори тази нужда със знания и методологични 

концепции само от аналитичната медицина,  разглеждаща човека анатомично, не е 

възможно; но  в същото време медицината не може да съществува без нея. От  

съвременната медицина, като наука се изисква задълбочено  представяне на човека, 

както на основата на философските знания, така и на основата на натрупаните 

емпирични сведения в областта на медицината, тъй като всяка диспиплина отделно не е 

в състояние да даде отговор на въпросите за дълбокия смисъл на човешкото битие. 

Затова за най-точно и дълбоко познание на човека  е необходимо обширно познание на 

високо ниво, което синтезира в себе си и философски и медицински представи за 

процесите в организма на човека, пресичащи се в руслото на философската 

антропология 

Антропологията служи за основа на всички науки , в центъра на които стои въпросът за 

познанието на човека, неговият произход - на медицината, онтологията, историята, 

археологията, етнологията и други. За да може най-добре да се разберат главните 

аспекти на дадена наука и връзката ѝ с другите дисциплини, е необходимо да се уточни 

понятието  философска антропология. 

Философската антропология / философия на човека, учение за човека / се занимава със 

същтостта на човека, с неговото място в света, със смисъла на неговото съществуване, с 

отношението на човека към собственото му творчество и към обществото.  

Предсавяйки курсът по философска антропология на студентите в Медицинския 

университет, авторът ще се опита да използва техните придобити знания по латински 

език и да ги приложи при разглеждането на представените антични автори, които са 

оформили днешните учения и представи за човека. 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 



4 

 

 

Да се запознаят студентите с: 

- Развитието на философската антропология като самостоятелна наука от античното      

общество до наши дни; 
- Значението на философската антропология за медицината; 

- телесното и духовното у човека; 

- аспектите на съвременната глобализация и значението и за формиране на 

поведението у човека 

- модусите на душата- любов, болка, вяра, самота , надежда и тяхното присъствие 

във философските учения. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните знания: 

 

- за мястото, ролята и значението на философската антропология в медицинската наука 

и другите хуманитарни науки; 

- за основните течения, направления и школи, занимаващи се с човешкото битие; 

- за концепциите за разумния човек, формиращи се в пресечната точка на социалните , 

хуманитарните и природни науки; 

- за значението на езика във философските учения и границите на човешкото познание; 

- за ценностите формирани в културата на Изтока и Запада; 

- за половите характеристики на човека и демографските тенденции 

Да придобият умения за : 

-  формиране на асоциативно мислене, необходимо при общуването с различни 

възрастови групи, различни болестни състояния и с различен професионален, 

психосоциален и морален статус. 

 

 

Л Е К Ц И И  

Раздел I. Обща част 

 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

Развитие и оформяне на философската антропология като отделна наука. Предмет и 

задачи на философската антропология. Значение за медицинската наука. 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

Философската антропология през класическия период на античното общество 

а/ философската школа на софистите и прехода от космологизма към 

антропологията 

б/ гносеологията / теория за познанието / на древната софистика 

в/ релативизмът – основен принцип във възгледите на Протагор 

. 
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ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

Човекът във философската антропология на Макс Шелер 

а/ съпоставяне на човека с животното 

б/ теорията за любовта 

в/ мястото на човека в космоса 

ФИЛОСОФСКОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ЧОВЕКА И ЧАСТНИТЕ НАУКИ /МЕДИЦИНА, 

БИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ЕТИКА, СОЦИОЛОГИЯ И ДР. 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

Тялото като философски проблем 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 4 часа 

Модуси на душата /страх, любов, самота, болка/ 

 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

 

Философска антропология и биоетика – 6 часа 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

Съвременни схващания за пола  

 

 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

Човешките права 

 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

Проблемът индивид – общество и влиянието на съвременните биотехнологии върху 

човека според Франсис Фукуяма 

а/ човешката природа и достойнството 

б/ произход на човешките права 

в/ контрол над биотехнологиите 
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ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

Съвременната глобализация – предизвикателства и неизбежни последици за човека 

а/ Балканите и Европа 

б/ духовни и социални измерения 

 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

  Човекът в XXI век – права, идеологии, политики, манипулации, медиии, социални 

мрежи 
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КОНСПЕКТ  

1. Предмет на философската антропология. Значение за медицинската наука. 

2. Философското разбиране за човека и частните науки /медицина,

 биология, физиология, етика, социология и др. 

3. Човекът във философската антропология на Макс Шелер. 

4. Философско-антропологически възгледи в развитието на цивилизацията. 

5. Съвременната глобализация – предизвикателства и неизбежни последици за 

човека. 

6. Взаимодействие човек – свят. Декарт, Дж. Лок, Монтескьо. 

7. За смисъла на човешкото съществуване. С. Киркегор, Арт. Шопенхауер. 

8. Човекът в XXI век – права, идеологии, политики, манипулации, медиии, 

социални мрежи. 

9. Съвременни схващания за пола 

10. Човешките права 

11. Философска антропология и биоетика 

 


