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: Наказателно право – обща част
2. Код на курса: LAW 2041
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: проф. д-р Румен Марков
9. Резултати от обучението за дисциплината – Лекционният курс има за цел студентите да
придобият знания в областта на наказателно право – обща част, свободно да боравят с
терминологията, да познават институтите и принципите на наказателното право.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни знания
на студентите, придобити в курса по обща теория на правото, конституционно право и
административно право и процес. Познанията по наказателно право са необходима основа за
изучаване на сродни или близки правни области, включени в учебния план – наказателно
право – особена част, наказателнопроцесуално право, международно наказателно право,
криминалистика, пенитенциарно право.
12. Съдържание на курса: “Наказателно право - обща част” е задължителна дисциплина.
Тя има за предмет материалното наказателно право като отрасъл на действащото обективно
право. Учебният курс включва основните принципи, понятия, категории и институти на
съвременното наказателно право. Материята е диференцирана в три дяла: общи въпроси на
наказателното право, в която се изучават проблемите за действие на наказателния закон по
време и място, наказателноотговорни лица и субекти на престъпление и др.; учение за
престъплението и учение за наказанието.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни занятия,
практика, индивидуална работа с преподавател, самостоятелна работа.
15. Методи и критерии на оценяване: За проверка степента на усвояване на преподаваната
материя в края на семестъра студентите представят разработена, по избрана от тях тема,
курсова работа, което е условие за допускане до редовна изпитна сесия. Изпитите са в устна
и писмена форма и се провеждат по график, определен от инспектората.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: През курса на обучение студентите посещават Варненския затвор и присъстват
при разглеждането на наказателни дела в Районен и Окръжен съд.

