Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Облигационно право
2. Код на курса: LAW 2029
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: ІІІ
6. Семестър: V и VІ
7. Брой кредити: 16.5
8. Име на лектора: проф. д-р Иван Русчев
9. Резултати от обучението за дисциплината: Придобиване на знания относно
правното регулиране на стоково-паричните отношения, принципите на правната им
уредба, нейното тълкуване и прилагане, теоретичното осмисляне на институтите и
тяхното развитие. Предвид обстоятелството, че в основата на правната теория стои
общотеоретичното осмисляне на редица правни явления и конструкции, чийто генезис
е в областта на облигационното право, както и че правната регламентация на
стоковопаричните отношения поради предмета си е в значителна степен универсална,
обучението по дисциплината “облигационно право” има и определено значение за
формиране на мисленето и културата на бъдещите юристи.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите предварително да са
получили много добра подготовка по дисциплините «Обща теория на правото»,
«Гражданско право – обща част», «Вещно право», които наред с другите изучавани
дисциплини, дават възможност на студентите за по – успешно и бързо възприемане на
материята.
12. Съдържание на курса (анотация): Лекционният курс е основан на
приложимата в Република България правна регламентация и съдебната практика по
нея, включително релевантните към материята Общностни актове, като в редица случаи
се представя историческото развитие на институтите и действащата уредба се
съпоставя тази от основните правни семейства. Гъвкавостта на действащата уредба и
подчертаната й историческа приемственост предполагат излагането на алтернативни
теоретични възгледи по основните правни явления, чието осмисляне обогатява
познанията на студентите и разширява тълкувателните им възможности. Учебното
съдържание е разделено на две големи части: “общо учение за облигационното
отношение” и “отделни видове облигационни отношения”.
13. Библиография
Калайджиев, А., Облигационно право обща част, С. 2007;
Голева, П., Облигационно право, С. 2008;
Кожухаров, А., Облигационно право, Общо учение за облигацията, Нова редакция, О.
Герджиков, С. 1992; Нова редакция и допълнения П. Попов С. 2002;
Кожухаров, А., Облигационно право, Отделни видове облигационни отношения Нова
редакция, О. Герджиков, С. 1996; Нова редакция и допълнения П. Попов С. 2002;
Василев,. Л., Облигационно право, отделни видове облигационни отношения, С. 1958;
Василев, Б. Облигационно право, специална част отделни видове договори, С. 1992.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни
занятия, консултации в определено време, онлайн консултации.
15. Методи и критерии на оценяване:
а) Текущ контрол:
Текущият контрол се осъществява от ръководителите на семинарни занятия
и включва устното участие на студентите в дискусиите и проверка на писмени
работи на студентите – писмено излагане на тема, решаване на ситуационна задача
и тест.
б) Краен контрол:
Крайният контрол се осъществява от лектора чрез писмен – елиминаторен (
под формата на тест и решаване на казус) и устен изпит, в който се проверяват
усвоените знания и уменията на студентите за интерпретация на правната уредба.
Изпитът се провежда по правило през назначените сесии в присъствието на
ръководител на семинарните занятия.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: няма.

