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І. Обща информация
Студентската юридическа научна академия /СЮНА/ е събитие, насочено към
студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е създадена по
инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. Настоящото
провеждане на СЮНА е под мотото «25 години Юридически факултет» и се реализира по
повод юбилея на ЮФ на ПУ.
Стремежът на организаторите е СЮНА да се превърне в традиционно събитие в
живота на факултета, което да се провежда всяка година и по този начин допълнително
да стимулира студентското научно творчество.
ІІ. Условия за участие
В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите в
Юридическия факултет. В рамките на тази инициатива, всеки желаещ студент да
участва трябва да представи разработка на юридическа тематика, която да бъде в
максимален обем до 15 страници и да засяга въпроси от областта на един или повече
правни отрасли и/или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат
своя потенциал и да обхванат в своите разработки една широка палитра от правна
проблематика.

Студентите, които желаят да участват в тазгодишната
академия,

трябва

да

изпратят

своите

разработки

в

срок

до 21 април 2017 г. на специално създадената за целта
електронна поща: lawacademy.pu@gmail.com
Ще се получава потвърждение, че работата е получена.
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ІІІ. Технически изисквания
Разработката трябва да има следното съдържание:
- Наименование на разглеждания въпрос - центрирано в средата на страницата,
болдирано, с главни букви, с големина на шрифта – 14 pt;
- Данни за автора: трите имена на студента, факултетен номер, форма на
обучение, курс на обучение - центрирано в средата на страницата, болдирано, с
големина на шрифта – 14 pt;
- Данни за контакт със студента: електронна поща, мобилен телефон, адрес за
връзка - центрирано в средата на страницата, болдирано, с големина на шрифта – 12
pt;
- Изложение по посочения проблем (основен текст) – максимален обем до 15
страници - подравнено от двете страни на страницата, с големина на шрифта – 12 pt;
- Бележки под линия – съгласно стандартите за библиографско цитиране.
ІV. Оценяване
Всички разработки ще бъдат оценявани от преподаватели, по предварително
разработени критерии.

Най-добрите разработки ще бъдат допуснати до втората фаза на
състезанието

- техните

автори

ще ги

представят пред

жури

от

практикуващи юристи и преподаватели.
Това ще се случи през месец май 2017 г. в Университетската
творческа база на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Пампорово.
V. Награди
Най-добрите студентски разработки ще получат награди, а също и възможност за
публикации в специализирани издания, както и грамоти.
VІ. За въпроси и контакти
-Електронна поща: lawacademy.pu@gmail.com
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КРИТЕРИИ
за оценяване на студентски разработки,
участващи в Студентската юридическа научна академия

Оценяването на студенстките разработки се основава на:
1. Степента, в която е овладяна материята, съответно в областта на
Публичноправните, Гражданскоправните и Наказателноправните науки;
2. Умението материята да бъде излагана логически подредено;
3.

Способността

да

се

използва

коректно

нейният

понятиен

и

терминологичен апарат;
4. Умението да се оценяват, аргументират и защитават тези.
5. Наличието на новост и оригиналност в разработката.
Оценка по шестобалната система се поставя по всеки един от критериите.
Крайната оценка се формира като средноаритметична от оценките по 5-те
критерия.

3

БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ И ЦИТИРАНЕ
При цитиране авторите следва да съблюдават утвърдените с БДС 17377-96 изисквания.
На мястото на позоваването се поставя индекс 1, 2, 3 и т.н.
Авторите трябва да изнесат цитираните в разработката произведения в бележки под
линия, при спазване на следните правила:
- Цитиране на непериодични печатни издания: в описанието трябва да са включени
следните

задължителни

елементи:

Автор;

Колективен

автор;

Заглавие;

Определящи

характеристики, при някои видове издания; Том; Поредност; Местоиздаване; Година на
издаване; ISBN.
Пример: Лазаров, К., Тодоров, И. Административен процес, С.: Сиела, 2009, ISBN:
13:978-954-28-0573- Цитиране на статии от периодични печатни издания: описанието включва следните
елементи: Заглавие; Източник; Година и Брой; Местоиздаване; Година на издаване; Брой; ISSN.
Пример: Раданов, Валери. Отново за мълчаливите административни актове. - сп.
Съвременно право, бр. 4, 2011 г., ISSN 08611815
- Цитиране на електронни носители и уеб адреси: трябва да включва имената на
авторите, заглавието на материала (в кавички), заглавието на целия труд (в курсив или
подчертано), дата на публикацията, точен адрес на източника (в триъгълни скоби <>), дата на
достъп (в кръгли скоби).
Пример: Peter J. Bryant, "The Age of Mammals." in Biodiversity and Conservation, April 1999,
(11 May 1999).
- Когато се цитира само една конкретна страница, преди номера й се пише "с." (напр. с.
99), а при цитиране на латиница "p.".
- Когато се цитират повече от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се
пише "с." (напр. 7-36).
- При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието
му се пише "Цит. съч." (на лат. – Op. cit.). Например: Сталев, Ж. Цит. съч., с. 51.
- Ако един и същи текст се цитира два или повече пъти в поредни бележки, пише се "Пак
там". Например: Пак там, с. 38.
- Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише
"Цит. по:".

4

