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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 3120
2. Наименование на учебната дисциплина: Девиантно поведение и правна защита
на ненавършили пълнолетие лица
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): доц. д-р Юлиана Матеева
9. Резултати от обучението: Дисциплината има теоретико-приложен характер и
цели да даде знания и практически умения на студентите за тълкуване и прилагане на
нормите на националното право, свързани с противообществените прояви  и
престъпленията на непълнолетните и малолетните и съответната отговорност и защита,
както и за социалните девиации като цяло.
10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Познания в областта на
психологията на развитието.
12. Съдържание на курса: В курса се изучават особеностите на девиантното
поведение; правния статут на детето; наказателноправния режим на малолетните и
непълнолетните лица, отговорността по Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, защитата по Закона за закрила на детето и
други национални и международни нормативни актове.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Г и р г и н о в, А. Наказателноотговорни лица. София, 2001.
С т а н к о в, Б. Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления,
отговорност. София, 2008.
М а т е е в а, Ю. Правен режим на непълнолетни правонарушители. София, 2008.
B r o c h e r i e, B. (Editor) (2014). The law handbook : your practical guide to the law in
NSW / 13th edition, Redfern Legal Centre. Thomson Reuters (Professional) Australia
P h i l i p р D. (2005) Youth Rights in Domestic Violence: Basic Legal Information
Concerning Texas Minors
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинари
15. Методи за оценка и критерии: Писмен и устен изпит.
16. Език на преподаване: български, английски


