
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: POL 1011
2. Наименование на учебната дисциплина “Доктрини и политики за правата на човека
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа - четвърта
6. Семестър: втори – осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. дин Огняна Петрова Хрисимова
9. Резултати от обучението: изграждане на умения за самостоятелна работа и анализ на

основополагащи документи на ООН и на европейските организации по ПЧ;изграждане на
умения за експресен анализ на съвременни примери от практиките по ПЧ; умения за
политологичен и сравнително-съпоставителен анализ на световната, европейските,
балканските и българската практики по отношение на спазване на основните права и свободи
на човека. Задачи на курса: добиване на познания по създаване на доктрините по закрила на
основните права и свободи на човека на глобалните, мястото континенталните и регионалните
организации и структури през различните исторически периоди, с акцент върху ХХ- ХХІ в.;
добиване на познания за практиките по спазването на правата на гражданите и техните
основни свободи, с акцент върху европейските организации в ХХ- ХХІ в. и българската
практика.

10. Начин на осъществяване : директно
11. Предварителни и съпътстващи изискванияизисквания: студентите трябва да разполагат с

предварителни общотеоретични познания по международно право, европейска и балканска
история (включително и българска), както и по проблемите на световните и европейски
организации.Курсът кореспондира частично с дисциплините “Право на Европейския
съюз”,”Международни организации” (МИО) и “Европейски политики” (МО).

12. Съдържание на курса: дава познания по развитието на идеята за права и свободи на
гражданина в различните исторически периоди, с акцент върху съвремието; разглежда
световната, европейската и националната доктрини и практики на европейската доктрина по
ПЧ; изгражда умения за работа с оригинални документи на ООН и на евр. институции по ПЧ;
акцентира върху съвременната българска практика по ПЧ.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Основна литература: Правата на човека:основополагащи документи на ООН и им в българската

обществено-политическа среда-В:Спис.“Историческо бъдеще”,С. 2008-2009 г.,р. 1-2, с.61-
191;Международноправна защита на правата на човека,С. 2007,248 стр.;Хрисимова, О
Хелзингският процес и българската европейска и балканска политика- В: Годишник на
ВСУ”Ч. Храбър”, т. ХІV, В. 2008 г.,с.13-33; Гарвалов, И. Конвенцията на ООН за премахване
на всички форми на расова дискриминация, С. 2007,162 стр.; Допълнителна литература: с.а.
Търновската конституция и правата на българските поданици- идеи,реалности и наследство-
В:Сп.“Военноисторически сборник”,С. 2009,бр.4,с.21-27;Гарвалов,И. Правото на народите на
самоопределение, С. 2009, 162 стр.

14. Планирани дейности за обучениеи методи на преподаване: лекционен курс в зала и
консултации по разработка на реферати

15. Методи за оценка и критерии: владеене на предадения материал и познаване на основната
литература и публикувани документи; подготвени и оценени реферати по време на
обучението; изискванията за ниво на оценяване – студените са информирани още в началните
лекции

16. Език на преподаване: български


