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Дневен ред:
1. Конкурси
2. Доклад-самооценка

за

професионално

направление

2.2.

История

и

археология
3. Разни
По т. 1 от дневния ред:
Проведе се тайно гласуване.
От гласували 16 хабилитирани членове на ФС: за - 8; против – 2; въздържали се – 6
ФС на ФИФ не произвежда избор за редовен професор по 05.01.17 Теология
(Нравствено богословие).
По т. 2 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ подкрепя предложението до НАОА за увеличаване на
образователния капацитет в направление 2.2 История и археология, а именно:
новият капацитет да бъде общо 640 (600 бакалаври и 40 магистри) в редовна и
задочна форма.
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По т. 3 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема следната промяна в избираемите дисциплини на
специалност Философия за зимния семестър на 2009/2010 г.: отпада дисциплината
Философия на религията (доц. д-р Владимир Теохаров), а на нейно място е
дисциплината География на културата (д-р Емил Григоров, гл. ас. Петър Горанов)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема промените в конспекта за държавен изпит по
Философия както следва:
-

От досегашния конспект за държавен изпит отпадат:

-

8. Учението за енергиите като онтологичен посредник между Бога и света.
Общ преглед на източнатата традиция - кападокийците, Пс.Дионисий и
схолиите към ареопагитския корпус, Максим Изповедник. Основни насоки
и етапи на паламитските спорове.

-

14 – ят въпрос, който е твърде общ и се припокрива с други. Това е т.нар.
въпрос: Философия на Просвещението.

-

38. Поради това, че се чете във факултативен курс

-

39. Онтологията като метафизика (Аристотеловият есенциализъм).
Модерната критика на метафизиката и проектите за трансцендентално
обосновававане на онтологията

-

40. Невъзможността за безусловно обосноваване и "обратът" към
динамични феномени в ХХ-ти век (екзистенция, речеви актове и др.).

-

Отпада въпросът за идеята за прогреса поради несъразмерност с по-общите
теми на Философия на историята

-

На мястото на отпадналите въпроси се добавят:

-

Философската херменевтика - Ранна херменевтика.Фр.Шлайермахер и
В.Дилтай. Късна херменевтика – Гадамер. Проблемът за предразсъдъците.

-

Хайдегеровата екзистенциална аналитика. Битие и време.

-

Френската екзистенциална философия. Битието, нищото и свободата. Жан
Пол Сартр.

-

Класическа философия на историята. Хердер, Кант, Хегел;
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-

Философията на историята в края на 19 и през 20 в. Неокантианският
методологически обрат. Философията на историята на Шпенглер,
Херменевтична и екзистенциална философия на историята. (Гадамер,
Хайдегер, Ясперс)

-

Философията на историята в дискурса на постмодерността

Конспектът за държавен изпит по философия влиза в сила от 2010 г.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема следните промени в учебния план на
специалност Теология – редовно и задочно обучение:
1. Дисциплината Старобългарска литература (хорариум 30/30 за редовно
обучение и 15/15 за задочно обучение) от ІІ курс, ІV семестър ЕДНОКРАТНО
да се премести в ІV курс, VІІ семестър;
2. Дисциплината Инославни изповедания (хорариум 45/15 за редовно обучение
и 20/10 за задочно обучение) от ІV курс, VІІ семестър ЕДНОКРАТНО да се
премести във ІІ курс, ІV семестър, с лектор гл. ас. д-р Пламен Славов.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ приема следната промяна в учебния план на
специалност Теология – редовно обучение:
Включва се избираемата дисциплина Богопознание и Боговедение във ІІ курс, ІV
семестър, хорариум 30/0.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ утвърждава поправителната и ликвидационната сесия
за студентите от специалност Социология да се провеждат през месец септември.
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