Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Съдебна медицина
2. Код на курса: MED 2001
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: ІV
6. Семестър: VІІІ
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: д-р Вилям Доков
9. Резултати от обучението за дисциплината: В практическата реализация на бъдещите
юристи се налага съвместно със съдебномедицински експерти да извършват редица
процесуални действия като идентификация на личността, оглед на местопроизшествие с
пострадало лице, човешки трупове, трупни останки, освидетелстване на живи лица,
възлагане на експертизи и тяхната оценка и др.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Преподаването на съдебна медицина на студенти от
специалност “Право” има за цел да ги запознае с основите на тази дисциплина, с нейната
същност и възможности за използването й в юридическата практика.
12. Съдържание на курса: Преподаването на съдебна медицина на студенти от
специалност “Право” има за цел да ги запознае с основите на тази дисциплина, с нейната
същност и възможности за използването й в юридическата практика. Тя подготвя
бъдещите специалисти правилно да се насочат към правилната експертиза, правилно да
формулират задачите и въпросите, които стоят пред експертизата, правилно да използват
медико-биологичния доказателствен материал; да извлекат максималното от резултатите
от съдебномедицинското изследване и да го съпоставят с останалите доказателства по
делото (досъдебното производство); критично да оценява представеното му
съдебномедицинско експертно заключение. Това ще допринесе за цялостното оформяне
на бъдещите специалисти и определя необходимостта от изучаването на съдебната
медицина от студенти по правни науки.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.
15. Методи и критерии на оценяване: устен и писмен езпит.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма

