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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Основи на правото 
2. Код на курса: LAW 1053 
3. Вид на курса: задължителен   
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Учебната дисциплина “Основи на правото” 
има за цел да даде на студентите знания за основните характеристики на правния ред и на 
механизмите и принципите, чрез които правното регулиране се осъществява в основните 
социални  сфери в България.   
10.Начин на преподаване: директно 
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 
12. Съдържание на курса (анотация) – „Основи на правото” по дефиниция има общ и 
обобщаващ характер и не цели формиране у студентите на задълбочени специални знания и 
изграждане на система от квалифицирани правни умения. В зависимост от хорариума и 
целите на конкретния лекционен курс акцентът може да бъде поставен върху една или друга 
правна област и да отчита постигането на едни или други крайни резултати. Всяка от темите 
има относително самостоятелно значение, поради което не е задължително хронологичното 
водене на лекциите. В рамките на всяка от темите е представен основен за теорията на 
правото проблем, като стремежът е да се очертае възможно най-широк кръг от относими 
гледни точки. Разглеждат се теми от Обща теория на правото – за същността и системата на 
правото, за понятието правна норма, за субектите на правото и др.; теми в областта на 
Конституционното право – за основните конституционни принципи, за правата и свободите 
на гражданите, за системата от държавни органи; теми в областта на Административното 
право – за същността и видовете административни актове, за тяхната недействителност и др.; 
теми в областта на Наказателното право – за елементите на престъпление и 
наказателноотговорните лица и др. и теми в областта на Гражданското и Облигационно 
право – за правната сделка и погасителната давност. 
13. Библиография  
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражения 
15. Методи и критерии на оценяване: оценява се първо писменото изложение от студента на 
изтеглен от конспекта въпрос, в което критерии за висока оценка са правописа, изразните 
средства, логичната последователност в изложението, правните аргументите, в подкрепа на 
дадена теза, сравнителния анализ със сходни правни институти или държавни органи, 
коментар на дискусионни въпроси по темата в теорията, както и точността при позоваването 
на нормативна разпоредба. Непосредствено след писмения изпит се провежда устен, в който 
се защитава написаното с цел установяване на способностите на студента свободно да 
изложи знанията си по изтегления въпрос, проверка на изказа му със съответната 
необходима юридическа терминология и отговаряне на до два допълнителни конкретни 
въпроси по други теми от конспекта с оглед проверка на всеобхватността на подготовката на 
студента по дисциплината. Студента се оценява веднага след устния изпит, като се 
информира незабавно за мотивите за получената оценка съобразно посочените по-горе 
критерии. 
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда 
 
 
 
 
 
 


