Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Международно частно право
2. Код на курса: LAW 2023
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: V
6. Семестър: ІХ
7. Брой кредити: 10.5
8. Име на лектора: доц. д-р Ана Страшимирова
9. Резултати от обучението за дисциплината – Учебната дисциплината ще даде
знания за начините на установяване на съдържанието на чуждестранния закон и
пределите на прилагането му в Република България. В процеса на обучението
студентите по специалността “Право” ще усвоят необходимите им умения за прилагане
на нормите на международното частно право.
Знанията и уменията по международно частно право са необходими за изучаване на
правната наука и за подготовката на студентите по специалността “Право” за бъдеща
успешна професионална реализация като съдии, прокурори и адвокати.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: няма.
12. Съдържание на курса (анотация): Основно се разглеждат частноправните
отношения с международен елемент. Видовете норми в МЧП- преки и отпращащи
норми.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения.
15. Методи и критерии на оценяване: Окончателната оценка по дисциплината се
формира от оценката от текущ контрол и изпитната оценка. Оценката от текущ контрол
е резултат от работата на студентите по решаване на казуси по време на семинарите и
решаването на тест в края на семестъра. Изпитната оценка се формира въз основа на
отговорите на студента по изтеглените въпроси и зададените допълнителни въпроси.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: няма.

