
 

 
 

КАТЕДРА  

„МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И 

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” 

 
КРЪЖОК ПО МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ НАУКИ 

 

 

1. Анотация 

Кръжокът по международноправни науки (КМПН) е независимо и доброволно обединение 

на преподаватели, студенти и докторанти от Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“. Кръжокът е създаден с Решение на КС на КМСП от 31 октомври 2017 г. и 

със съдействието на ръководството на Юридическия факултет на ПУ. Кръжокът е 

създаден в полза на студенти и докторанти, които проявяват силен интерес в областта на 

международноправните науки и имат желание да задълбочат познанията си в тази област.  
 

 

 

2. Цели 

Кръжокът има за цел постигане на задълбочени знания на студентите и докторантите в 

следните направления в областта на международноправните науки:  

2.1. Международно публично право; 

2.2. Международно частно право; 

2.3. Международноправна закрила на правата на човека; 

2.4. Право на Европейския съюз; 

2.5. Международни отношения; 

2.6. Правен режим на международните организации; 



2.7. Мироопазващи операции и въпроси на регионалната и международната сигурност; 

2.8. Международноправни средства за борба с тероризма; 

2.9. Международно правосъдие. 
 

3. Дейност 

Дейността на кръжока се осъществява под различни форми, сред които: 

3.1. Разглеждане на актуални международноправни казуси. 

3.2. Практическо обучение на членовете на кръжока, включително под формата на 

разиграване на симулиран процес по актуални и обществено значими въпроси. 

3.3. Анализ на съдебната практика на международните съдилища. 

3.4. Посещение на международни институции и такива, установени в България. 

3.5. Изнесени семинари и срещи с експерти в областта на международноправните науки от 

други звена. 

3.6. Организиране и провеждане на лекции с гост-преподаватели от други звена и 

институции, вкл. и такива с международно участие. 
 

4. Членство 

Членството в Кръжока е доброволно. Членове на кръжока могат да бъдат студенти в 

редовна и задочна форма без ограничение на курса на обучение и редовни и задочни 

докторанти, вкл. и студенти от магистърски програми „Публична администрация“ и 

„Международни отношения“. Минималният брой членове на Кръжока е трима студенти 

и/или докторанти. 
 

  


