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: Основи на гражданското право
2. Код на курса: LAW 1050
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво:бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Станислав Коев
9. Резултати от обучението по дисциплината: С усвоените по време на курса знания
студентите ще придобият необходимия минимум познания в областта на гражданското
право и ще могат да решават конкретни казуси, които възникват на практика. Тези
познания осигуряват една добра основа за разширяване и задълбочаване на подготовката
на студентите по отделните клонове на гражданското право.
10.Начин на преподаване : директно в аудитория
11.Предварителни изисквания: За успешното изучаване на дисциплината „Основи на
гражданското право” за обучаемите е необходимо да притежават знания в областта на
Общата теория на правото.
12. Съдържание на курса: В учебната дисциплината „ Основи на гражданското право” се
изучават общата част на гражданското право и отделните гражданскоправни клонове.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции 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

