
За проф. д.ф.н. Ангел Стефанов Стефанов 

  

Професор Ангел Стефанов, доктор на философските науки, 

завежда секция „Онтологически и епистемологически изследвания” 

в Института за изследване на обществата и знанието към БАН; 

 Публикувал е:  

11 книги и над 130 студии и статии на български, английски и 

руски език, някои от които в издания на Pergamon Press, Springer, 

Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang, University Press of America, 

Ontos Verlag. 

Преподавателска дейност: 

 От 1995/96 до 2010/11 академична година води два лекционни 

курса: Теория на познанието (60 ч.) и Философия на науката (60 ч.) 

във Философския факултет на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, 

бакалавърска степен, редовна и задочна форма на обучение. 

От 2008/09 до 2010/11 академична  година чете избираем курс 

Философия на времето (30 ч.) във Философско-историческия 

факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 

От летния семестър на 2005/06 академична година чете два 

лекционни курса: Теория на научното познание (30 ч. задължителен) 

и Философия на физиката (30 ч. избираем) в магистърска програма 

на Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. 

От летния семестър на 2011/12 академична година чете 

лекционен курс История на българската философия (30 ч. 

избираем), а от 2012/13 г. и лекционен курс Философска и научна 

рационалност (30 ч. избираем) в бакалавърска програма на 

Философския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

 

 Членство в експертни научни органи: 
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1. Член на Комисията по обществени науки към ВАК, 2007 – 2009 г. 

2. Член на Специализирания научен съвет по философия към ВАК, 

2005 – 2007 г. 

3. Член на Специализирания научен съвет по теория и методология 

на преподаването и обучението по естествени науки и математика 

при ВАК, 2007 – 2010 г. 

4. Член на Научния съвет на Института за философски изследвания 

към БАН, 1996 – 2010 г. 

5. Член на Учредителния научен съвет на Института за изследване 

на обществата и знанието към БАН, 2010 – 2011 г. 

6. Член на Научния съвет на Института за изследване на обществата 

и знанието към БАН, 2011 – понастоящем. 


