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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PHI3062
2. Наименование на учебната дисциплина: Професионална етика
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Иво Стамболийски

9. Резултати от обучението Целите на дисциплината са да се запознаят студентите с
общоприетите професионални етични стандарти и с тяхната приложимост; да развият
умения за разпознаване, анализ и избор на поведение в конфликтни и рискови
ситуации, чрез прилагане на подходящи етични подходи.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Знания по: Микроикономика, Макроикономика,
Предприемачество
12. Съдържание на курса: Дисциплината запознава с основните проблеми на професионалната
етиката, стандартите и професионалната моралната отговорност, етичните кодекси в
професиите и бизнеса, отговорностите към потребителя, моралните конфликти и тяхното
разрешаване.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции
15. Методи и критерии на оценяване: Контролът и оценяването на знанията и уменията на
студентите се осъществяват на базата на есе (домашна работа за писмен анализ на бизнес етичен
казус) и заключителен тест по учебното съдържание, с продължителност  1 астрономически час.
Двете форми имат равностойна тежест при оформянето на крайната оценка. Есето е аналитичен
коментар на реален професионален етичен казус и съдържанието се оценява по степен на
владеене на понятийния апарат и възприетите принципи на професионалната етика, умение да
се свързва теоретичното съдържание с конкретния случай, задълбоченост, пълнота и
оригиналност на интерпретациите. Тестът акцентира върху информационната подготвеност на
студентите относно професионалната етика.
16. Език на преподаване: български


