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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  ММЕЕТТООДДИИККАА  ННАА  ООДДООРРООЛЛООЧЧЕЕССККААТТАА  ЕЕККССППЕЕРРТТИИЗЗАА  
2. Код на курса: LAW 2184 
3. Вид на курса: избираема дисциплина 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първи курс 
6. Семестър: втори семестър 
7. Брой кредити: 1,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Валентин Стоянов Недев  
 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Курсът има за задача да  даде основни знания за 
същността на одорологическата експертиза (експертното одорологическо изследване); 
процесуалните, естествено-научни и етически проблеми при извършването й; тактическите 
правила за провеждането на експертизата; както и практически умения за извършване на 
такава експертиза и оформяне на изводите от нея.  
 
10. Начин на преподаване: лекции  
 
11.Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни знания на 
студентите придобити по „Обща теория на съдебните експертизи”, „Криминалистика” и 
„Технически средства за събиране и изследване на доказателства”. 
 
12. Съдържание на курса (анотация): Дисциплината дава знания за същността на 
одорологическата експертиза (одорологичното експертно изследване); задачите, които могат 
да се решават с нейното провеждане; правилата за провеждане на експертизата и оформяне на 
резултатите. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и консултации 
 
15. Методи и критерии на оценяване: оценката се формира след преценка на дълбочината на 
знанията на студентите, степента на разбиране на проблемите (естeствено-технически, 
процесуални, етически) на одорологичната експертиза (одорологичното експертно 
изследване), пълнотата на обхващане на поставените въпроси в писменото изложение. 
 
16. Език на преподаване: български 
 
17. Практика: няма 


