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Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски 
факултет на СУ “Св. Климент Охридски” е първата у нас магистърска 
програма по биоетика. 

Програмата предлага теоретична подготовка и практическо обучение в 
интердисциплинарното поле на биоетиката и цели разгръщане на 
интегративен подход към проблемите на биоетиката. 

Насочена е към изследване на етическите проблеми, свързани с 
развитието на биологическите науки и медицината, медицинската 
практика и изследвания, както и към социалните и политическите им 
измерения. 

Програмата отговаря на нарасналата потребност от етическа експертиза в 
процесите на вземане на решения на различни нива: държавни 
институции, неправителствени организации, лечебни заведения.

Програмата е отворена за студенти с бакалавърска или магистърска степен 
по широк кръг хуманитарни и природонаучни дисциплини.

Успешното й завършване води до степента: 
Магистър по философия (Интегративна биоетика). 

Магистърската програма по биоетика има изследователска насоченост и 
като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на 
биоетиката у нас. 
За тази цел в рамките на курсовете по основните дисциплини тя разчита 
на усвояването на един важен за съвременните дебати и разгърнатите в 
тях аргументи инструментариум, за прецизността на който философията и 
философската етика имат съществен принос. 



Изследователската насока е заявена в предвидените изследователски 
семинар и практика. Практиката е гъвкаво конструирана в съответствие с 
индивидуален план на всеки от участниците. Тя предвижда включване в 
конкретна структура - държавна институция или неправителствена 
организация, събиране на материали и провеждане на изследване със 
съдействието на консултант.     

В рамките на съвместен проект на пет университета по програма “Еразъм” 
участниците в програмата ще имат възможност да се включат в 
международно лятно училище по биоетика. 

Предлагани курсове по семестри:

Зимен семестър 2012/2013

Философия на природата задължителен, 5 кр.
Философска антропология задължителен, 5 кр.
Етика задължителен, 5 кр.
Въведение в биоетиката задължителен, 5 кр.
Типология на историко-философските направления задължителен, 3 кр.
Етика на грижата избираем, 3 кр.  
Репродуктивна етика избираем, 3 кр.  

Летен семестър 2012/2013

Етика и биотехнологии задължителен, 5 кр.

Генетика и геномика задължителен, 5 кр.

Основи на екологията задължителен, 3 кр.

Медицинска етика задължителен, 5 кр.

Биоправо задължителен, 3 кр.

Християнство и биоетика задължителен, 3 кр.

Автономия в биоетиката избираем, 3 кр.  

Справедливост и солидарност в медицината избираем, 3 кр.  

‘Оптимиране’ на човешките способности избираем, 3 кр.  

Зимен семестър 2013/2014

Медицинско право избираем, 3 кр.  

Хосписни и палиативни грижи избираем, 3 кр.  

Етика на вземане на решения избираем, 3 кр.  

Изследователски семинар 
Биоетика: общество и политика

задължителен, 2 кр.

Практика/Лятно училище задължителна, 7 кр.



В екипа на програмата участват:  проф. д-р Христо Тодоров (HБУ), доц. 
д-р Станка Христова (БАН), гл. ас. д-р Валентина Кънева, проф. д.ф.н. 
Стилиян Йотов, проф. д-р Недялка Видева, проф. д-р Димитър Денков, 
доц. д-р Владимир Теохаров (Философски факултет на СУ), доц. д-р 
Гинка Генова, доц. д-р Борис Дунков (Биологически факултет на СУ), доц. 
Костадин Нушев (Богословски факултет на СУ), доц. д-р Силвия 
Александрова-Янкуловска, м.д. (Медицински Университет -Плевен), доц. 
д-р Нешо Чипев (БАН), гл. ас. д-р Ася Асенова (ФСлФ, СУ) и д-р Стоян 
Ставру (хон. асистент в Юридически факултет на СУ и НБУ). 

Анотацията на програмата и учебния план ще намерите на сайта на 
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и в Справочника 
на СУ за магистърските програми за учебната 2012/2013 година.  

Подаване на документи: 
За субсидираните от държавата места от 20 юни до 20 юли 2012 г. и от 20 
до 31 август 2012 г. Приемът за местата за платено обучение ще 
продължи от 17 до 26 септември 2012 г. 

За допълнителна информация:
д-р Валентина Кънева
Е-mail: v.kaneva@sclg.uni-sofia.bg


