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: Обща теория на правото
2. Код на курса: LAW 1047
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи и втори
7. Брой кредити:10.5
8. Име на лектора: доц. д-р Бойка Чернева, проф. д-р Димитрина Антонова Милкова
9. Резултати от обучението за дисциплината – представянето на основни знания по
дисциплината Обща теория на правото цели запознаване с основополагащите правни
понятия и категории,които се използват в цялата юридическа наука и практика.Овладяването
на същността и значението на тези юридически феномени е от изключителна важност за
понататъшното усвояване на материята по останалите правни дисциплини и запознаване със
специализирана литература.
10.Начин на преподаване : директно
11.Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да са получили предварителна много добра подготовка по
български език и граматика от средното си образование.Паралелното изучаване на
Латински език ,Римско право,История на българската държава и право,Логика и
Конституционно право спомагат за по-успешното и бързо възприемане на сложната и
абстрактна по същността си правна материя на дисциплината.
12. Съдържание на курса : Лекционният курс условно се разделя на две части:
Първата част поставя акцент върху Общата теория на правото като наука,нейният
предмет,функции и място в системата на юридическите науки,възникване и същност на
правото,взаимодействието на правото с останалите социални регулатори,основните
правни системи и т.н.Втората част запознава студентите с най-важните правни понятия и
конструкции- правен субект, правна норма,правно отношение,субективно
право,презумпции и фикции , юридически актове, юридическа отговорност,както и
правотворческия процес и правоприлагането в правото.
13. Библиография : Задължителна литература:
1.Милкова , Д., Обща теория на правото, изд.Албатрос,2009г.
2.Ташев, Р., Обща теория на правото.Основни правни понятия, изд.Сиби,2010г
3. Ганев, В. Обща теория на правото, І, и ІІ част, С.,1945г.
4. Торбов, Ц. История на държавата и правото,С.,1992г.
5. Бержел,Ж. Л. Обща теория на правото, С.1993 г.
6. Алексиев,С. Обща теория на правото, т.1 и т.ІІ,1983г.
7. Милкова, Д. Обща теория на правото, С., 2001 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: провеждане на лекции и
семинарни занятия; възможност за консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Задължителна предпоставка за явяване на
изпит е разработената от всеки студент курсова работа на избрана от него тема от конспекта
по дисциплината. Основният изпит е в писмена форма, като студентите трябва да покажат не
само познания по конкретната дисциплина , но и правилна граматика и правопис.Предоставя
се възможност и за устен изпит по желание на студента,ако той/тя прецени ,че не е
представил/а познанията си по темата в пълнота и иска да повиши поставената му/й оценка.

Оценката е комплексна от тези два компонента- курсова работа и писмен /устен/ изпит,като
по-голяма тежест има изпитът.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма

