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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Административно право и процес І
2. Код на курса: LAW 2001
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р Марчо Марков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на обучението по учебната
дисциплина е да даде на студентите завършени знания относно теоретичните концепции и
правните основи за структурата и функционирането на изпълнителната власт. На тази основа
те ще могат да разбират и работят с нормативните актове, а това ще ги улесни при решаване
на конкретните практически задачи.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Знания по Обща теория на правото, Учение за държавата,
Конституционно право.
12. Съдържание на курса: Административното право е основополагащ правен отрасъл от
публичното право, а Административният процес е самостоятелен правен отрасъл, обслужващ
материалното административно право и уреждащ реда за реализация на държавното
управление в страната.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения.
15. Оценяване: Оценяване в процеса на обучение - решаване на казуси по водещи теми или
актуални съдебни решения на ВАС. Писмени и устни изпити - предварително се обявява
провеждането на писмен и устен изпит, формиращи крайната оценка.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: Посещение в Административен съд - практика по време на обучение,
различна от междусеместриалните практики, посочени в НЕДИСП.


