
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС МЕЖДУНАРОДЕН ПУБЛИЧЕН И БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW 1156
2. Наименование на учебната дисциплина: Основи на правото
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектори: доц. д-р Юлиана Матеева, проф. д.п.н. Стефка Наумова, ас. д-р Даниела
Михалева
9. Резултати от обучението
- Усвоени знания в областта на юриспруденцията (публичното и частното право);

- Компетенции – да решава правни спорове в областта на бизнес сектора и да прилага
методи за противодействие на корупцията и социалната патология.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътствъщи изисквания (ако е приложимо): няма предварителни
изисквания.
12. Съдържание на курса: В  курса  са включени основните въпроси на правната теория и
на практиката по реализация на правото, както и съвременните тенденции в развитието на
модерната юриспруденция, като специално внимание е отделено на взаимодействието
между националните правни системи и правото на Европейския съюз.
13. Препоръчителна или задължителна литература:

Задължителна литература
• Бойчев, Г., Въведение в правото. Част първа. Теория на правото.С., “Юриспрес”,

2009.
• Бойчев, Г., Въведение в правото. Част втора .Философия на правото. С.,

“Юриспрес”, 2009
• Наумова, Ст., Въведение в правото. Част трета. Социология на правото. С., Изд.

“Тракия-М”, 2007
• Колев, Т., Въведение в правото. С., Парадигма, 2005.

Допълнителна литература:
• Наумова Ст., Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на

антидискриминационното правосъзнание. – Правна мисъл, №1/2011.
• Наумова Ст., Функционални особености на административната етика. (В:) Да

инвестираме в хората. Сб. Обучителни материали под ред. на Ст .Наумова и И.
Илиева. С.,  БАН, 2009

• Спасов, Б., Конституционно право на Република България. С., 2002.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:
15. Методи за оценка критерии: Основна тежест се поставя върху умението на студентите
на писмения изпит да покажат възможности за логически анализ, за точно и ясно
представяне на получените знания.
16. Език на преподаване: български


