
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Катедра Сигурност и безопасност 
Професионално направление Национална сигурност 
Специалност Защита на националната сигурност - Подготовка на силите и средствата 
за действия при неконвенционални кризи 
Образователно –квалификационна степен “магистър” 

 
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
1. Наименование на курса: Философско-гносеологически основи на дейността при 

неконвенционални кризи 
2. Код на курса: LAW 2231 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Ивайло Лазаров, проф. д.ф.н. Желязко Стоянов 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина 

“Философско-гносеологически основи на дейността при неконвенционални 
кризи” е да въведе студентите-магистри в основните проблеми на философско-
гносеологическия анализ на действията при неконвенционални кризи.  

10. Начин на преподаване - директно   
11. Предварителни изисквания: теоретични знания, свързани с основни философски 

категории. 
12. Съдържание на курса: Дисциплината “Философско-гносеологически основи на 

дейността при неконвенционални кризи” разглеждат мястото на основните 
философски категории и възможностите при анализа и оценката на действията 
на съответните сили и средства при кризи с неконвенционален характер. 
Разглеждат се и някои аспекти на законите на диалектиката по Хегел и тяхното 
място и възможности при анализа и оценката на действията на съответните сили 
и средства при кризи с неконвенционален характер.  
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, 

самостоятелна работа 
15. Методи и критерии на оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината 

се оценяват посредством комплексна изпитна оценка на знанията, които се 
основават на съдържанието на настоящата учебна програма.  

16. Език на преподаване: български език 
17. Практика: - 

 


