
Факултет Архитектурен
Катедра Архитектура и урбанистика
Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Архитектура
Образователно-квалификационна степен магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PHI 2001
2. Наименование на учебната дисциплина: Естетика
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Ивайло Лазаров
9. Резултати от обучението: Студентите да развият своите знания за: същността на

красивото и грозното в многостранните им проявления, класификацията на
понятията и институтите на изкуството, историята на естетическите идеи и
систематиката на категориите на естетиката. Студентите да изградят знания,
умения, естетическа култура и естетическо възпитание, които да способстват за
тяхната професионална реализация и личностно утвърждаване; Усвояването на
основни дисциплини от сферата на специалността и при изграждането на една
цялостна представа за върховете на човешката художественост, смисълът на
творчеството и мястото на красивото и възвишеното в човешките
взаимоотношения.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: изучаване на философия, етика,

естетика, психология, логика в средното училище и бакалавърската степен на
висшето училище. Нагласа към четене на книги и учебници от областта на
хуманитаристиката и изкуствата.

12. Съдържание на курса: да се постигне усвояване и овладяване на всеобщи и
фундаментални знания върху историята и систематиката на естетическите
учения и школи, границите на естетическото познание и културата, смисъла на
живота и творчеството, предназначението на човека и художествеността.
Дисциплината си поставя подчертано общообразователни, но и по-
специфициращи цели в контекста на университетските компетенции за
образователно-квалификационната степен „магистър”.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: 27 основни и 8 допълнителни
философско-естетически източника (учебници, книги, интернет-ресурси, студии,
статии), актуализирани според изискванията.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции (2 ч
седмично, 15 седм.), консултации (3/15), писане на реферат (3/15)

15. Методи за оценка и критерии: Писмен и устен изпит: Курсова работа – на тема,
сходна до темите в конспекта за изпита или върху избрани тезиси от велики
философи, артисти или художници. Оценяват се съдържателното съответствие
на темата, познаване на източниците, собствения поглед – защитава се на
изпита.

16. Език на преподаване: български.


