Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Международноправен режим на морските ресурси
2. Код на курса: LAW 2058
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: ІІІ
6. Семестър: VІ
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Сибила Симеонова
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта е да се повишат юридическите знания,
юридическата култура, юридическото съзнание и умение да се използват правните механизми
за регулиране използването и опазването на Световния океан, защита интересите на правни
субекти и за изготвянето на необходимата за тези въпроси документация.
Акцент се поставя и върху политиката на Република България като морска държава по
следните направления: международен и национален морски туризъм; риболов; използване на
енергийни, строителни и други морски ресурси.
10. Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания: няма.
12. Съдържание на курса: Тази учебна дисциплина ще съдейства за задълбочаване на
знанията на студентите по проблемите на: Световния океан и съвременната глобалистика;
международноправния режим на ползването и опазването на морските ресурси и видовата им
характеристика и особености; право на провеждане на научни изследвания на морските
ресурси; режим на морската интелектуална собственост; договорно регулиране на ползването и
опазването на Световния океан – видове договори; международни организации по морските
ресурси; решаване с мирни средства на възникнали спорове по морските пространства и
използването на морските ресурси; режим на концесиите.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.
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.

