Юридически факултет
Катедра: “Сигурност и безопасност”
Професионално направление: „Национална сигурност”
Специалност: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Криминология
2. Код на курса: LAW 1028
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Боян Станков
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвояване на система от знания за
криминологичните категории, детерминацията на престъпността и престъпното
поведение, виктимологията, превенцията и контрола над престъпността; способност за
прилагане на знанията при изучаване на следващите курсове; компетентност да
комуникират по въпросите за причините за престъпността и нейната превенция и да
обменят идеи и решения в този аспект.
10. Начин на преподаване : директно, включително чрез презентация
11. Предварителни изисквания: придобити знания по наказателно право и
наказателен процес
12. Съдържание на курса (анотация): предмет на криминологията, криминологични
школи и теории, престъпност – видове и признаци, личност на престъпника и
жертвата, механизъм на престъпно поведение, причини за престъпността, методи на
изучаване, превенция и контрол; криминологична характеристика и превенция на:
конвенционалната престъпност, неконвенционалната престъпност, женската,
рецидивната и груповата престъпност, организираната престъпност, корупцията,
маргинални групи, международната престъпност; международното сътрудничество
в противодействието срещу престъпността.
13. Библиография: Б. Станков. Криминология. Теоретични основи, Варна, 2008; Б.
Станков. Психология на престъплението. С., 2006; Й. Айдаров. Криминология. С.,
2010; Криминологията в България в периода на преход. Проблеми на теорията,
емпиричните изследвания и обучението. С., 2008; Б. Станков. Видове престъпност.
Варна, 2007; Криминологията в България в период на преход. В. Недев.
Организираната престъпна дейност. С., 2005.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и индиивидуална
работа с преподавател
15. Методи и критерии на оценяване: писмен изпит, студентите се уведомяват за
критериите: пълнота на познаване на изпитната тема, използване на допълнителна
литература, възможности за изказване на самостоятелни идеи
16. Език на преподаване: български
17. Практика:

