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Доцент

СУ “Св.Кл.Охридски”
2007-2011: ръководител на катедра по Логика, етика и естетика, ФФ на
От 2007: Председател на СУПФБ /Сдружението на университетските
преподаватели по философия в България/
От 2009: гл. редактор на е-списание Виртуална култура
Преподавателска дейност:
Лекционни курсове в бакалавърска степен:
Етика, СИД, спец. Културология , ФФ, СУ
Етика,СИД, спец.Психология,ФФ,СУ
Етика,СИД, спец.Обща педагогика, ПФ, СУ
Обща и професионална етика, спец. Социални дейности, РО, ПФ, СУ
Обща и професионална етика, спец. Социални дейности, ЗО, ПФ, СУ
Морал, общуване, комуникация, спецкурс, спец. Философия, РО, ФФ,
СУ
Етос и етикет в условия на глобална комуникация, СИД, спец.
Философия, РО, ФФ, СУ
Лекционни курсове в магистърски програми на ФФ:
Модерна и постмодерна етика, ЗИК, Виртуална култура, ФФ, СУ
Постмодерна етика, ЗК, Глобалистика, ФФ, СУ
Приложна етика, ЗК, Практическа философия, ФФ, СУ

Общност и идентичност, СИД, Практическа философия, ФФ, СУ
Етика, ЗК, Реторика, РО, ФФ, СУ
Етика, ЗК, Реторика, ЗО, ФФ, СУ
Професионална етика, Трудова и организационна психология за
неспециалисти, РО, ФФ
Професионална етика, Трудова и организационна психология за
неспециалисти, ЗО, ФФ
Форми на извънаудиторна работа:
Консултации на студенти от бакалавърска и магистърска степен във
връзка с курсови проекти по етика
Ръководство на докторанти и дипломанти от спец. Философия и
магистърските програми на ФФ
Членство в професионални сдружения и съюзи:
СУПФБ
Изследователски интереси:
Приложна и професионална етика
Модерна и постмодерна етика
Участие в научни форуми и прояви за периода 2007-2011:
2011: участие с доклад в Международен конгрес по глобалистика, Москва,
МГУ
2011: участие с доклад в Международна научна конференция „Събитие и
безсмъртие в литературата, езика и философията“, СУ
2010: участие с доклад в научна конференция „Интерактивните методи в
съвременното образование”, ЮЗУ
2009: участие с доклад в международна научна конференция на тема:
"Модернизация на хумантираното образование в условията на Болонския
процес в страните от ЕС и в Русия", ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"
2008: участие с пленарен доклад в международен симпозиум по биоетика на
тема:"Биоэтика науки и технологий:проблемы и решения", Киев, Украина

2007: участие в международна конференция “Метафизиката на Левинас:
правото на другия”, СУ
2007: международна конференция “Европа като културно пространство” в
рамките на ІV международен младежки фестивал “Евроарт”, ЮЗУ
Проектна дейност 2007-2011:
2010: ръководител на прокт за НИС на СУ на тема: 4Топология на виртуалния
академичен дискурс”
2009: ръководител на проект за НИС на СУ на тема:"Философската
диалогичност в условията на глобална комуникация".
2008: ръководител на проект за НИС към СУ на тема: “Философски аспекти и
проблеми на виртуалната култура и образованието чрез интерактивни форми и
методи”.
2007: участие в проект на ФФ, ФП и ФНПП на СУ и МОН: Подготовка на
учители за работа с деца със специални образователни потребности
Публикации за периода 2007-2011:
2011: Професионализмът е хуманизъм, статия под печат, сп. Философски
алтернативи
2011: За равноправието, многообразието и парадирането с тях, сб.
Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки,,
Авторски колектив, Изд. Фабер, ISBN: 978-954-400-473-6
2010: За виртуалната култура и нейната философия, В: Философски
изследвания на виртуалната култура, Книга Първа, София, изд. есписание Виртуална култура и Българско общество за мултимедийно
изкуство
2010:
http://www.bgspeech.net/lilijournal/index.php/bg/component/content/article/594
-smineva-summer2010 , Хуманитарно образование в магистърска степен чрез
интерактивни форми и методи, Littera et Lingua
2009: За гражданското общество, толерантността и друговерието, сп.
Философия 2/2009

2009: Этика и эстетика. Словарь ключевых терминов, в съавторство с
Н.Хамитов и Св. Крылова, Киiв, КНТ, ISBN 978--966-373-522-1
2008: Към дискурсите на другостта: различие, чуждост, отвъдност, В:
Философия и езотерика, сборник, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, ISBN 978954-680-565-2
2007: Постмодерни дискурси на етиката, монография, изд. Фабер, Велико
Търново, ISBN-10: 954-775-676-1, ISBN-13: 978-954-775-676-2
2007: IDENTITY, OTERNESS, AND THEIR POSTMODERN ETICAL
DISCURSE /European Journal of Science and Theology ISSN 1841-0464/
2007: Към въпроса за толерантността: етически прочит, сп. Философски
алтернативи, София ISBN 0861- 7899
2007: Феномените смърт и умиране и техният биоетиески дискурс, сб.
Етиката в българскто здравеопазване, София, 2007, ISBN 978-954-9487-26-8
2007: Как е възможна политическа етика без политически морализъм,
Разум, /теоретично списание за политика и култура/
По стари публикации:
Монографии
2002: Аморалното 2, ИК “Кота”
1999: Аморалното , ИК “Глория Мунди”
Студии:
2003: Абсолютният парадокс: между етиката и апологетиката, ИК “Кота”
Статии
2004: Постмодерната етика като етика на отговорността /сп.Философия/
2004: Биоетическият дискурс: философска и интердисциплинарна рефлексия /сп.Сократ/
2004: /Анти-/утопизмът – нравствено измерение на културата /сп. Практична фiлософiя/
2003: Парадоксалната вяра – апотеоз на субективността/сп. Философия/
2001: Аморалният пол или как мисленето за половете се превръща в етически проблем /сп.
Философски форум/
1998: Ценното и полезното в светлината на житейската ни практика /сп.Философски
алтернативи/
1998: В началото бе моралистика, след нея - делото в смъртта /сп.Философия/
1993: Човекът като проблем във философията на елинизма /сп.Философия/
1992: Стоическата физика/сп.Философия/
Други:
1989: Аделард от Бат, Затъждественото и различното./превод от латински, в сб. Пет
средновековни философски трактата, Изд. Наука и изкуство/
1995: Питър Гей, Фройд и неговото изследване на Аз-а /превод от немски език, сп.
Летература, бр.23/

