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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW
2. Наименование на учебната дисциплина: Правни основи на международната

сигурност
3. Вид  (задължителна)
4. Цикъл (втори)
5. Година от обучението: първа
6. Семестър : първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора доц. д-р Драгомир Кръстев
9. Резултати от обучението: настоящият лекционен курс има за цел да разкрие

основните нормативни актове регулиращи международните онтошения в
областта на сигурността. Да анализира системата от международни институции
и организации /ООН, НАТО, ОССЕ и др./ призвани да обезпечават
международната сигурност

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: базови познания по Международно

публично право, Международно наказателно право и Право на ЕС
12. Съдържание на курса: запознава с основните понятия, положения и състояния
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене:

Семов, Ат. Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституция за Европа,
София, 2005
Стефанов, Г. Теория на международната сигурност. София, 2005
Кар, К. Уроците на терора. История на войната срещу цивилното население,
София, 2001
Кръстев, Д. Политика на ЕС в областта на сигурността. София, 2010
Кръстев, Д. Контрол на незаконната миграция към ЕС. Варна, 2011

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал
и организиране на тематични дискусии.

15. Методи за оценка и критерии: За студентите се предвижда контролна работа по
два въпроса в края на всеки раздел от дисциплината. В края на семестъра трябва
да представят курсова работа на тема близка до конспекта. Финалната форма на
оценяване е писмен тест. Крайната оценка се формира въз основа на резултатите
от теста и курсовата работа (1/2 от оценката), както и от закръглената средна
оценка от контролните работи (1/2 от оценката).

16. Език на преподаване: български


