Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
Наименование на курса: Международно публично право
Код на курса: LAW 2022
Вид на курса: задължителен
Ниво на курса: магистър
Година на изучаване: II
Семестър: III
Брой кредити: 9
Име на лектора: проф. д.ю.н. Орлин Борисов, проф. д-р Емил Константинов
Резултати от обучението по дисциплината: Получаване на знания в областта на
международното публично право.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Общите въпроси на международното право се изучават
при отчитане знанията на студентите по фундаменталните проблеми на общата
теория на правото, история и теория на държавата и правото, конституционно
право.
12. Сдържание на курса: Системата на курса обхваща: комплексните правни проблеми
в международното сътрудничество между субектите на международното право;
принципи и норми на правно регулиране на международните отношения; същност,
статус и функции на международните организации; правни основи на
международната сигурност; режим на международните пространства и територии;
мирни средства за разрешаване на международните спорове и др.
13. Библиография:
Борисов, О. Международно публично право, С., 2008 г.
Борисов, О. Сборник по Международно публично право, С., 2006 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения,
реферат (курсова работа).
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит – съгласно определен график. На
писмения семестриален изпит всеки студент получава по шест въпроса, като за
отговорите на всеки един от въпросите получава по една единица. Например,
отговорил е на три въпроса и получава оценка: Среден (3). Отговорите трябва да
бъдат пълни, ясни и точни и да обхващат всички съществени елементи на
поставения въпрос. За отговор само на един или на два въпроса, оценката е Слаб (2)
и студентът се явява отново на изпит на поправителната сесия, за която важат
същите правила, така както и за ликвидационната сесия. Оценяване в процеса на
обучение – Оценката на студента за семестриалния изпит може да бъде завишена,
ако е вземал активно участие по време на семестриалните упражнения и покаже
добри резултати в реферат (курсова работа), заложен като самостоятелна работа в
рамките на учебния план. В рамките на деня на изпита, студентите могат да
проверят своите пропуски в писмената работа.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не се предвижда.
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