
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Финансово право
2. Код на курса: LAW 2051
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 10.5
8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Станкова, доц. д-р Иван Стоянов.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Дисциплината “Финансово право” дава
възможност на студентите да придобият задълбочени познания за структурата на финансовата
администрация, нейните компетенции, начинът на държавно управление във сферата на
финансите и контролът във финансовата сфера, като необходим елемент от управлението на
всяка организирана човешка дейност, независимо от сферата и нивото, на които тя се извършва.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: За усвояване на знанията от дисциплината “Финансово право”
са необходими знания по Обща теория на правото, Конституционно право, Гражданско право,
като и Административно право и процес.
12. Съдържание на курса: Курсът на обучение дава познания за финансовата администрация,
нейните правомощия, процесът по издаване на финансови актове и тяхното обжалване, видовете
контрол за законност в сферата на финансите, упражняван от данъчната администрация,
Сметната палата, Агенцията за Държавна финансова инспекция, Комисията за финансов надзор и
др. държавни органи.
13. Библиография:
Иван Стоянов, Иван Стоянов, Финансово право, 2010 г.
Петър Цанков, Цв. Георгиева, Учебен курс по финансово право, 2009 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции съобразени с най-новите
изменения във финансовото законодателство. Упражнения. Консултации - индивидуална работа
с преподавател.
15. Методи и критерии на оценяване: Критериите за оценка са свързани с пълнота и
задълбоченост на анализа, с овладяност на понятийния апарат, с реализирани на практика
умения, с представяне в писмена форма отговори на въпросите, поставени от лектора като
задача, с пълнотата на аналитично-интерпретационното заключение, съставено на базата на
резултати от тестовете или решаване на казуси. В случай на неудовлетвореност от оценката
студентите имат възможност да се явят на финален писмен изпит по конспекта.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не се предвижда.


