Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Морско застрахователно право
2. Код на курса: LAW 2062
3. Вид на курса: избираема
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: V
6. Семестър: Х
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Антон Грозданов, гл. ас. д-р Янка Тянкова.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Учебната програма е предназначена за
студентите по право от специализиращия модул по Морско право. Нейната цел е да се
разширят познанията на студентите в материята, предвид нейното увеличаващо се
значение у нас. Морското застраховане поставя началото на застрахователното дело в
световен мащаб. Едновременно запазва своята специфика, значително отличаваща се
по организация и правно съдържание от другите видове и форми на застраховане.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Предпоставки за успешното усвояване на материята
по Морско застрахователно право е преминалото обучение по “Търговско право” и
“Международно частно право”.
12. Съдържание на курса: Съдържанието на дисциплината включва: Правната
същност и видовете договори за морско застраховане; субектите и участниците в
морското застрахователно правоотношение; взаимното застраховане и морските
застрахователни измами.
13. Библиография:
Владимиров, И. Право на международния транспорт. С., 2008.
Допълнителна: Грозданов, А. Договорът за морски превоз на товари. В., 2008.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.
15. Методи и критерии на оценяване: Първата фаза на изпита е писмената. При нея
студентите показват умения за писмено развиване на поставения въпрос. Тук се обръща
внимание и на правописа, правилното построяване на изречението и т.н. Втората фаза е
устната. При нея на студента се поставя допълнителен въпрос/въпроси от конспекта.
Непосредствено след изпита студентът се запознава с мотивите за поставяне на
конкретната оценка, както и за правото му на полагане на изпит за повишаване на
оценката.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не се предвижда.

