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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Трудово и осигурително право
2. Код на курса:
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Станислав Коев
9. Резултати от обучението за дисциплината. Целта на учебната дисциплина е при
изучаването й студентите да усвоят необходимите знания в областта на осигурителното
право и правото на социално подпомагане, които да им дадат възможност
самостоятелно да решават различни проблеми, които възникват в обществената
практика.
Задачи:.
-Придобиване на знания от студентите по основните  теоретични въпроси свързани с

принципите,понятията и институти на осигурителното право и правото на социално
подпомагане;

-Придобиване на практически умения за самостоятелно  разрешаване на конкретни
практически казуси,свързани с прилагането на осигурителноправните норми;

10.Начин на преподаване : директно в аудитория
11.Предварителни изисквания: За успешното изучаване на дисциплината
„Осигурително право” за обучаемите е необходимо да притежават знания в областта на
Гражданското, Трудовото, Административното, Финансовото и Търговското право,
които се получават в учебната дисциплина „Основи на правото”.
12. Съдържание на курса - В учебната дисциплината „Осигурително право” се изучават
общественото осигуряване, здравното осигуряване и социалното подпомагане.
Значението на  тази дисциплина се определя от особено значимата роля на
материалното осигуряване на гражданите при настъпвате на определените и правно
уредени в законодателството осигурени социални рискове или при изпадането им в
материално затруднение, което те не могат да   преодолеят сами или с помощта на
своите близки.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, групови семинари и
консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Оценката се формира като резултат от
положените писмен и устен изпит. Положителната оценка от писмения изпит е условие
за преминаване към устна форма на изпитване
16. Език на преподаване:- български
17. Практика - не


