
В СРОК ДО  26.05.2017г. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

“ПРАВО” – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“ (каб. 225) ЗА ЖЕЛАНИТЕ ОТ 

ТЯХ ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ, 

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, УЧЕБНА 2017/2018г. 

 

Съгласно актуализирания Учебен план на Юридическия факултет, във 

връзка с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, 

се налага задължението на всеки студент, освен кредити от 

задължителните учебни дисциплини, да има натрупани кредити и от 

избираеми дисциплини, както следва:  

 

1-ви курс  (I семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Антични правни системи – 3 кредита  

2. Обичайно право – 3 кредита  

Обучението по избираема дисциплина се провежда при сформиране на 

група от минимум 20 студенти. 

От избираеми дисциплини в I семестър всеки студент трябва да има 

минимум 3 кредита (една избираема дисциплина). 

 

2-ри курс  (ІІІ семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Римско публично право – 3 кредита 

2. Конституционно правосъдие – 3 кредита  

3. Юридически лица с нестопанска цел – 3 кредита 

4. Екологично право – обща част – 3 кредита  

5. Екологично право – специална част – 3 кредита  

Факултативни дисциплини:  

- Равенство във възможностите и актуална джендър проблематика –  

 2 кредита 

- Публична администрация - 2 кредита 

- Икономика – 2 кредита 



- Юридически испански език – 4 кредита 

Обучението по избираеми дисциплини се провежда при сформиране на 

група от минимум 20 студенти.  

Обучението по факултативни дисциплини се провежда при сформиране на 

група от минимум 10 студенти. 

От избираеми дисциплини в ІІІ семестър всеки студент трябва да има  

минимум 9 кредита (три избираеми дисциплини).  

 

3-ти курс (V семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Изборно право – 3 кредита  

2. Международно правосъдие – 3 кредита  

3. Общинско право – 3 кредита  

Факултативни дисциплини:  

- Съдебна реторика - 2 кредита 

- Валутно и митническо право - 2 кредита 

- Правен режим на регионалните международни организации - 2 кредита 

- Съдебни експертизи - 2 кредита 

Обучението по избираеми дисциплини се провежда при сформиране на 

група от минимум 20 студенти.  

Обучението по факултативни дисциплини се провежда при сформиране на 

група от минимум 10 студенти. 

От избираеми дисциплини в V семестър всеки студент трябва да има  

минимум 3 кредита (eдна избираема дисциплина). 

 

4-ти курс (VII семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Право на международните организации – 3 кредита  

2. Нотариална дейност, кадастър и имотен регистър – 3 кредита  

3. Правна клиника – 3 кредита 

 



Факултативни дисциплини: 

- Съдебна медицина - 2 кредита 

- Съдебна психиатрия - 2 кредита 

Обучението по избираеми и факултативни дисциплини се провежда 

при сформиране на група от минимум 10 студенти. 

От избираеми дисциплини в VII семестър всеки студент трябва да има 

минимум 3 кредита (една избираема дисциплина).  

 

5-ти курс  (IХ семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Конкурентно право – 3 кредита  

2. Правна клиника – 3 кредита 

Факултативни дисциплини: 

- Право на чуждестранните инвестиции - 2 кредита 

Обучението по избираеми и факултативни дисциплини се провежда 

при сформиране на група от минимум 10 студенти. 

От избираеми дисциплини в IX семестър всеки студент трябва да има 

минимум 3 кредита (една избираема дисциплина). 

 

Забележка: Факултативните дисциплини се изучават само по изрично 

желание на студентите. Студентите не са длъжни да ги избират. 


