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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: История на политическите идеи
2. Код на курса: POL1085
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Калоян Смилков, доц. д-р Иво Стамболийски.
9. Резултати от обучението за дисциплината: На вниманието на студентите се предлагат
основни моменти в политическата мисъл, школите и тенденциите на политическите идеи.
Същността и етапите на политиката и по-конкретно в сферата на политическите норми.
Придобиване на знания от студентите по основните теоретични въпроси свързани с
политическите идеи. Развиване на знания и умения за подбор и анализ на определен обем
информация, а също така и формиране на навици за изследователска работа и публични
изяви.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания (пред- или съусловни дисциплини): Философия
12. Съдържание на курса: Обяснява се смисъла на подхода от гледна точка на културната
специфика и типология. Периодът обхваща както класическата гръцка античност, така и
китайските политически идеи, също и политическите учения на Древна Индия. Обръща се
внимание и на други политически идеи в Египет и Вавилон. Основен е акцентът върху
Гръцката античност. Подробно се изучават съчиненията на Платон "Държавата" и на
Аристотел "Политика". Подробно се изучават етико-политическите концепции на римските
теоретици Цицерон, Квинтилиан, Сенека, Марк-Аврелий и техните колизии морални
ценности и външни измерения на политическата ефективност. Политическите идеи на
Средновековието и Ренесанса разглеждат християнизацията на късната Античност,
симбиозата и колизиите между гръко-римското наследство и политическата представа на
първите християни.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: визуализация на учебния процес
15. Методи и критерии на оценяване: тестови
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложима.


