Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Осигурително право
2. Код на курса: LAW 2032
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: ІV
6. Семестър: VІІ
7. Брой кредити: 7.5
8. Име на лектора: доц. д-р Станислав Коев
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина
„Осигурително право” е при изучаването й студентите да усвоят необходимите теоретични
знания в областта на осигурителното право и правото на социално подпомагане, които да им
дадат възможност самостоятелно да решават конкретни осигурителноправни проблеми,
възникващи в обществената практика. Важен резултат от обучението по тази учебната
дисциплина е и формиране в студентите на навици за самостоятелна изследователска
работа в областта на осигурителното право и правото на социално подпомагане.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: За успешното изучаване на учебната дисциплина
”Осигурително право” на студентите са необходими задълбочени познания по обща теория
на правото, трудово право, административно право, търговско право и финансово право.
12. Съдържание на курса: В учебната дисциплината „Осигурително право” се изучават
общественото осигуряване, здравното осигуряване и социалното подпомагане. Или предмет
на изучаване са действащото осигурително право и правото на социално подпомагане. По
тази учебна дисциплина студентите, обучаващи се по специалността „Право” в
Юридическия факултет получават необходимите знания свързани с основните
принципи,понятия и институти на осигурителното право и правото на социално
подпомагане. Значението на тази дисциплина се определя от особено значимата роля на
материалното осигуряване на гражданите при настъпвате на определените и правно уредени
в законодателството осигурени социални рискове или при изпадането им в материално
затруднение, което те не могат да преодолеят сами или с помощта на своите близки.
Прилагането на осигурителното право заема значимо място в дейността на различни
специалисти с юридическо образование (съдии, адвокати, юрисконсулти), както и в работата
на други специалисти – служители в осигурителните органи и в органите на социалното
подпомагане, синдикални дейци, работодатели, данъчни специалисти и др.под.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни занятия и
консултации. Дисциплината се преподава чрез лекционно изложение на основните моменти
от учебния материал като по отделните теми са предвидени и планирани семинарни
занятия. Планирани са и индивидуални консултации за желаещите студенти. В края на
учебния курс е предвидено провеждането на дискусия с представители от практиката
15. Методи и критерии за оценяване: Оценката се формира като резултат от положените
писмен и устен изпит. Положителната оценка от писмения изпит е условие за преминаване
към устна форма на изпитване.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: В общия хорариум на семинарните занятия се включват провеждане на
дискусия с представители от практиката; посещения в Окръжен съд – гр.Варна и присъствие
в съдебни заседания,в които се разглеждат спорове по общественото осигуряване.
Посещение на РУСО – гр.Варна и РЗОК – гр.Варна и запознаване с практическите действия
по осъществяване на общественото и здравно осигуряване.

