
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Дипломатическо и консулско право
2. Код на курса: LAW 2009
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Емил Константинов; проф. д.ю.н. Орлин Борисов;

гл. ас. д-р Миросвета Петрова.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Формиране на грамотна и информирана позиция
относно международните събития, чрез: познаване и свободно ориентиране в съдържанието на
международноправните актове, част от вътрешното право на държавата и актовете на ЕС,
определящи общата външна политика и политика за сигурност; познаване на категориите и
институтите на дипломатическото и консулското право; овладяване на понятийния
апарат.Формиране на знания за установяването и прекратяването на консулските отношения;
изискванията относно дипломатическата и консулската служба; значението на дипломатическите
и консулските привилегии и имунитети; особености на дипломатическата кореспонденция и
умение за употреба. Особено внимание е отделено на проблематиката на европейското
гражданство и общата политика по външни отношения и сигурност. Представена е реформата в
тази материя, включително създаването на новата длъжност Върховен представител на ЕС по
въпросите на външната политика и политиката на сигурност.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: конституционно, международно публично и право на ЕС.
12.Съдържание на курса: Дипломатическото и консулското право са отрасъл на
международното публично право. Специализираната подготовка е ориентирана към формиране
на задълбочени знания относно: 1) дипломацията като инструмент за реализация на
външнополитическия курс на държавата; съвкупност от средства и методи за постигане на
нейните външнополитически цели; система от взаимоотношения между суверенни държави,
основана на взаимен обмен на дипломатически представители, въплъщаващи суверенитета на
изпращащата държава; 2) дипломатическата служба в системата на държавната служба и
дейност, обезпечаващи интересите на държавата; 3) международните преговори като основно
средство на дипломацията: типология, структура и функции на преговорите; практика на
провеждане на преговорите – подготовка, организация, етапи на провеждане, заключителни
актове; 4) основни видове дипломатически документи; 5) същност и значение на
дипломатическия протокол: протоколни норми за прием на чуждестранни дипломати, делегации
и държавни глави.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции; дискусиим решаване на
казуси; ролеви игри; работа с мулажи; разработване на проект /индивидуална задача/; групови
семинари и работни срещи, изпълнение на индивидуални задачи.
15. Методи и критерии на оценяване: На писмения семестриален изпит (тест), всеки студент
получава по шест въпроса, като за отговорите на всеки един от въпросите получава по една
единица. Оценяване в процеса на обучение – Оценката на студента за семестриалния изпит може
да бъде завишена, ако е вземал активно участие по време на семестриалните упражнения и
покаже добри резултати в индивидуална задача – реферат, по определена от преподавателя тема.
В рамките на деня на изпита, студентите могат да проверят пропуските в писмената работа, да се
запознаят с мотивите за оценката
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: няма.


