
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление”
Специалност: „Публична администрация и мениджмънт”
Магистърска програма „Европейска администрация и управление на проекти“
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Административно право и процес
2. Код на курса: LAW 1157
3. Вид на курса: задължителна
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: д-р Даниела Михалева
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):
целта на обучението по учебната дисциплана е да се даде на студентите завършени знания
относно теоретичните концепции и правните основи за структуриране и функциониране на
изпълнителната власт. На тази основа те ще могат да разбират и работят с нормативните
актове, а това ще ги улесни при решаване на конкретни практически казуси.
10. Начин на преподаване:(директно)
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): Конктитуционно
право
12. Съдържание на курса (анотация): Учебната дисциплина «Административно право и
процес» е фундаментална дисциплина. Изучава един от основните отрасли на правото. Дава
знания за държавната администрация, държавното управление, държавния служител,
дейността относно актовет, както и процеса по тяхното действие.
13. Библиография Задължителна: Дерменджиев Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов,
Административно право на Р България, обща част, С., 1996; Хрусанов Д., Д. Костов,
Административно право на Р България, Специална част., Сб. Норм. актове, С., 1996;
Димитров Д., Административно право, Обща част, С., !995; Димитров Д., Административен
процес, С., 1993; Димитров Д., Административно правораздаване, С., 1995; Препоръчетилна:
Лазаров К., Делегиране и заместване, Сп. “Правна мисъл”, бр.2/95;
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се преподава под
формата на лекции. Предвидени са и посещания в кметства, областни управи и
административен съд.
15. Методи и критерии на оценяване:“А” “ОТЛИЧЕН” – студентът показва всестранни и
задълбочени знания; “В” “МН. ДОБЪР” – студентът има пълни и задълбочени познания; “С”
“ДОБЪР”-отговорът съдържа основна информация, но с леко нарушен баланс при
представянето й; “D” “или “Е” “СРЕДЕН” – студентът отговаря по същността на въпросите
с известни затруднения; “FX” или “F” “СЛАБ” – студентът няма необходимите знания.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: стаж в областните, общинските, кметските и районните администрации.


