Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “3.8. Икономика”
Специалност: “Финанси и счетоводство”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
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Наименование на курса: Основи на правото
Код на курса: LAW 1053
Вид на курса: задължителен
Цикъл: първи
Година на изучаване: първа
Семестър: първи
Брой кредити: 3
Име на лектора: доц. д-р Орлин Радев, проф. д-р Стефка Наумова
Резултати от обучението за дисциплината Цели на курса: Учебната
дисциплина “Основи на правото” има за цел да даде на студентите основни
познания в областта на съвременното право и връзката му с останалите
нормативни системи. Правото се разглежда като специфичен социален феномен,
за изследването на който се прилагат различни подходи. Разглежда се същността
на правото от гледна точка на нормативизма и на модерната философскосоциологическа концепция за правото.
10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания: Дисциплината е базова и не се изискват
предварителни знания
12. Съдържание на курса: Основно предназначение на курса е да създаде у
студентите умения за използване на съвременните законодателни решения в
бъдещата им работа като практикуващи специалисти. Те придобиват умението
да използват методиката на емпиричното изследване и възможностите на
емпиричните изследователски технологии за по-задълбочено вникване в
сложните юридически казуси, които са част от бързо променящата се
правнорегулативна дейност.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Хаджолян М., Грозданов А., Чивиджиян И., Измирлиян Л., Петрова М. – Основи
на правото. Термини;
Милкова Д. – Обща теория на правото;
Лазаров К. – Административно право, обща част;
Ненов И. – Наказателно право-обща част;
Герджиков О., Коментар на търговския закон-книга първа и втора;
Стойчев Ст., Конституционно право на Република България-първи и втори том;
Конституция на Република България; Наказателен кодекс; Търговски закон;ЗЗД.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, курсови работи,
решаване на казуси, тестове.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмени и устни изпити по предварително
осигурен конспект, съобразени и с извънаудиторната заетост на студентите.
16. Език на преподаване: български.

