Фамилия, име и презиме
Константинов, Eмил Георгиев
Професор д-р по право в Катедра „Правни науки“, Юридически факултет.
Роден на 09. 09. 1947 г. В София.
Завършил специалност право, магистър, Хумболт Университет Берлин, Германия, 1972.
В университета постъпва като професор 2009 г.
Академичен научен растеж: доктор, 1974 г. ; доцент 1983 г. професор, 1991 г.
Докторска дисертация: „Субективните предпоставки на международната отговорност”,
международно право, Хумболт Университет Берлин, Германия, 1974 г.
Ръководни административни длъжности: Член на Европейската комисия по правата на
човека, Страсбург, 1993-1996; Директор на Института за държавата и правото при БАН,
1993-1994; Член на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните
права, Виена, 2007-2010; Член на Изпълнителния съвет и на политическия и финансов
комитет на Асоциацията по международно право, Лондон, 2007-2010; Заместникпредседател на Специализирания научен съвет по международни отношения към Висшата
атестационна комисия, 2006-2011; Председател на Българската асоциация по
международно право, 2007-2010; Главен секретар от 1983, а от 2010 заместникпредседател на Дружеството за ООН в България; Директор на Института за политически и
правни изследвания от 1995 г, Ръководител на Секция „Международноправни науки”,
1990-1994, 2006-2012 и председател на Научния съвет на Института за държавата и
правото при БАН, 2006-2012.
•
•
•
•
•

Специализации в чужбина:

Програма на УНИТАР по международно право и европейско право (1976) – Хага;
Програма по американско право на Колумбийския университет (1981)- Амстердам;
Програма по международно право (1981) - Солун;
Програма по право и институции на САЩ (1983) – Залцбург.
Гост изследовател в Института по Международно право в Университета в Кил, Германия,
1988-1989.

Награди и отличия:
•
•
•

Наградите „Фихте” (1972) и „Хумболт” (1974) – Германия;
Изследователска стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт” (1987);
Почетен член на Асоциацията на адвокатите по авторско право (1989) – Париж;
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•
•
•
•

Отличие в Националния конкурс за млади учени (1977) – София;
Заслужил деятел на БЧК за дейност в областта на хуманитарното право;
Стипендия на Демократичните институции на НАТО;
Възпоменателен медал „60 години ООН, 50 години България в ООН” (2005), Министерство
на външните работи.
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