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Мария Костова Илиева е emeritus (почетен професор) по латински 

език към СУ „Св. Климент Охридски“ от 2014 г., преподавала е 

латинска юридическа терминология и е била лектор по римско 

право във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, 

лектор по римско право във Великотърновския университет „Св. св. 

Кирил и Методий”, преподавала е латинска юридическа 
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Академични квалификации: 

1971 г. – магистър по класическа филология, Катедра по класическа 
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1. Хабилитационен труд за доцент: „Res publica на Цицерон“. 
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2. Хабилитационен труд за професор: „Правото в поезията на 
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Професионален опит: 

Изследовател по латинска морфология, юридически латински език 

и римско право. 

Преподавателският опит включва лекции по латински и 

институционална култура в Античността, латински правни 

термини, правото в римската литература. Изследователските 

интереси се фокусират върху интердисциплинарната област между 

класиката и римското право, езиковата и институционалната 

култура, философията на правото и превода от латински. 

Мария Костова участва в национални и международни научни 
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12. Императорски конституции, издадени в Сердика (София). 

Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012 г. 

Официален статус и почетни звания на лица от администрацията на 
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1. Марк Тулий Цицерон, De re publica, De legibus. Превод на 
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