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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Социология на правото 
2. Код на курса: LAW 2044 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: магистър 
5. Година на обучение: І 
6. Семестър: ІІ 
7. Брой кредити: 4.5 
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Е. Петрова, проф. д-р Стефка Наумова. 
9. Резултати от обучението по дисциплината: Основна цел на дисциплината е създаване на 
умения за: 1/ използване на съвременните методи на емпиричното правно - 
социологическо изследване в бъдещата работа като практикуващи юристи; 2/ запознаване 
с методиката на емпиричното правно - социологическо изследване, за да бъдат използвани 
възможностите на емпиричните изследователски технологии за по - задълбочено вникване 
в сложните юридически казуси - част от бързо променящата се правнорегулативна 
дейност, чрез създаване на умение за използване на понятийния и категорийния апарат на 
науката „социология на правото”.  
10. Начин на преподаване: директно. 
11. Предварителни изисквания: изучавани дисциплини: “Обща теория на правото”, 
“ИБДП”, “Философия на правото”, “Конституционно право”. 
12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина Социология на правото  е предназначена 
да даде на студентите знания за предмета, обхвата и съдържанието на тази  нова  научна 
област, да ги запознае с историческите предпоставки за нейното възникване и развитие, с 
характерните особености както на европейската, така и на американската правно-
социологическа школа, със спецификата на емпиричното правно-социологическо 
познание. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции. 



15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпит. Задължителна предпоставка 
за явяване на изпит е разработената от всеки студент  курсова работа на избрана от него 
тема от конспекта по дисциплината. Основният изпит е в писмена форма, по определена от 
преподавателя тема, като студентите трябва да покажат не само  познания по конкретната 
дисциплина, но и правилна граматика и правопис. Предоставя  се възможност и за устен 
изпит по желание на студента, ако студентът прецени,че не е представил познанията си по 
темата в пълнота и иска да повиши поставената оценка. Оценката е комплексна, състояща 
се от двата компонента - курсова работа и писмен /устен/ изпит, като по - голяма тежест 
има изпитът. 
16. Език на преподаване: български език. 
17. Практика: изготвяне на модел за конкретно емпирично правно-социологическо 
изследване.  


