Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Наказателно право – обща част
2. Код на курса: LAW 2025
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: ІІІ
6. Семестър: V
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: проф. д-р Румен Марков, доц. д-р Юлиана Матеева.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Дисциплината има за цел да запознае
студентите с основните понятия и институти на на Наказателното право и да ги подготви за
изучаването на отделните видове престъпления.
10. Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания: няма.
12. Съдържание на курса (анотация): Дисциплината има за предмет материалното
наказателно право като отрасъл на действащото обективно 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, 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.

