Факултет:Юридически
Катедра:Сигурност и безопасност
Професионално направление:Национална сигурност
Специалност:Защита на националната сигурност
Образователно-квалификационна степен :бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Наказателно право – обща част
2. Код на курса:LAW 1041
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: проф. д-р Румен Марков
9. Резултати от обучението за дисциплината – Дисциплината има за цел да осигури на
студентите необходимите за специалността теоретически и практически знания в областта на
наказателно право – обща част, свободно да боравят с терминологията, да познават институтите
и принципите на наказателното право.
10.Начин на преподаване - директно
11.Предварителни изисквания - Усвояването на материала изисква предварителни знания на
студентите, придобити по дисциплините „Обща теория на правото”, „Конституционно право”,
„Административно право”, „Международна и национална сигурност”.
12. Съдържание на курса - Дисциплината „Наказателно право” – обща част е включена като
задължителна учебна дисциплина. Изучават се основните категории, принципи и институти на
наказателното право, регламентирани в НК и представляващи предмет на наказателно правната
наука, а именно: системата от правни норми, съдържащи се в НК, задачите на НК и пределите
на неговото действие, учение за престъплението, неговите елементи и състав, учение за
наказанието като специфична мярка на държавна принуда, цели на наказанието, принципи при
определяне на наказанието и освобождаване от наказателна отговорност и др.
13. Библиография:
1. Стойнов, Ал. Наказателно право, обща част, С., 2008г.
2. Гиргинов, А., Наказателно право на Република България, обща част,СОФИ – Р, 2009г.
5.Станков, Б. Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления,
отговорност, ВСУ „Черноризец Храбър”, В., 2008г.
6.Р. Владимиров, К. Христова, Н. Стефанов, Накзателно право, Обща част, Основни теоретични
положения, тестове, казуси, съдебна практика, Сиела, 2009г.
7.Костадинова, Р., Владимиров, Р. Наказателно право в схеми и определения. Обща част, второ
преработено и допълнено издание. Сиела, 2009г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, групови семинари,
практически занятия, консултации, индивидуална работа с преподавател.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен семестриален изпит. “ОТЛИЧЕН”:
Студентът показва всестранни и задълбочени знания, дава обосновани и точни отговори по
въпросите, умело, логично и точно излага мислите си, притежава практически умения и навици
по отчитане на кризисните ситуации. “МНОГО ДОБЪР”: Студентът има пълни и задълбочени
познания, притежава практически умения, има логична и задълбочена мисъл, умело си служи с
правната терминология. “ДОБЪР”: Студентът има пълни знания, притежава практически
умения, има задълбочена мисъл, умело си служи с правната терминология.
“СРЕДЕН”: Студентът отговаря по същността на въпросите с известни затруднения, има
недостатъчни практически умения и навици, не винаги излага точно мислите си. “СЛАБ”:
Студентът няма необходимите знания, допуска принципни грешки, затруднява се в отговорите,
не умее да обясни същността на въпроса.
16. Език на преподаване: Български
17.Практики: -

