
Юридически факултет 
Катедра: “Сигурност и безопасност”  
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Управление на полицията 
2. Код на курса: SEC 1082 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване:  втора, трета 
6. Семестър: четвърти, шести 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц.д-р Мария Лечева 
9. Резултати от обучението за дисциплината –  Лекциите и упражненията имат за 
цел да формират умения за анализ на преподавания материал и на прочетентаа 
специализирана литература; да изграждат способности за ефективна работа в бизнес 
организациите, умения да се слуша и възприема същностната страна на 
терминологията, способност за самоанализ на поведението  в обкръжаващата среда.   
10.Начин на преподаване -директно 

      11.Предварителни изисквания –  
12. Съдържание на курса – Дисциплината “Управление на полицията” е специална 
учебна дисциплина, която се преподава в трети курс, с оглед характера на бъдещата 
професия на студентите от специалността. В този смисъл тя представлява един вид 
интердисциплинарна база за логическа връзка с всички останали специални 
дисциплини, включени в учебните планове на ППООР по отношение придобиване 
образователно-квалификационната степен бакалавър. В системата на курса са 
включени актуални и значими въпроси от гледна точка на теорията и практическата 
дейност.  
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, консултации, 
индивидуална работа с преподавател, групови семинари, семинарни занятия. 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен семестриален изпит 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика:- 

 


