МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Форма на обучение и продължителност: редовна форма на обучение с продължителност 4
години (8 семестъра)
През 2015 г. е получена програмна акредитация за професионално направление 3.3. „Политически
науки“ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ за срок от пет години – 2020
г.
В специалността „Международни отношения“ се подготвят специалисти за дипломатическа,
консулска и обща външнополитическа дейност.
Завършилите специалността могат да работят във всички звена и институции по проблемите на
международните отношения и външната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор.
Могат да се реализират като:
 служители, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи;
 служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина –
посолства, консулства, културни служби и др.;
 референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и
МО);
 изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;
 външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите;
 специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни,
нестопански публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни
дружества, както и в представителства на транснационални корпорации, чужди фирми със
смесено участие;
 служители в структурите на Европейския съюз и на други международни организации и
институции у нас и в чужбина.
Учебното съдържание на специалността „Международни отношения“ е насочено към получаване
на системни задълбочени знания, свързани с историята и теорията на международните отношения и
външната политика, както и с изучаването на практиката на международните преговори и сключването и
изпълнението на международни договори и споразумения. В процеса на обучението си студентите
придобиват умения за сравнителен анализ на политически процеси и събития, както и на международни
спорове и конфликти, усвояват методи, средства и техники за осъществяване на ефективно
външнополитическо прогнозиране. Чрез свободно избираеми дисциплини студентите имат допълнителна
възможност да задълбочават своите знания в конкретни, предпочитани от тях, области на науката.
Теоретичната подготовка на студентите се разширява чрез задълбочено изучаване на аспектите,
насоките и структурите на балканското сътрудничество, в различни аспекти, проблеми и тенденции в
развитието на геополитеческата ситуация в региона, както и на целите, принципите и приоритетите във
външната политика на страните от Югоизточна Европа. Обект на специализирано обучение са новите
тенденции и проблеми на Европейския съюз с оглед на актуалното му развитие и членството на Република
България в него. Приети и одобрени са учебни планове и програми, съобразени с въвеждането на
кредитната система като част от единното общеоевропейско пространство на висшето образование.
Освен задълбочени знания по международни отношения, студентите получават и солидна
чуждоезикова подготовка. Наред с утвърденото обучение по английски, френски, руски и немски език, в
специалността „Международни отношения“ се провежда преподаване на испански език.
Обучението в специалността „Международни отношения“ се осъществява в рамките на Правноисторическия факултет с:
Декан на Правно-историческия факултет: доц. д-р Николай Марин
Ръководител на катедра „Международно право и международни отношения“:
проф. д-р Габриела Белова
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АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
ECTS кредити: 7.0
Седмичен хорариум: 4л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: доц. д-р Димитър Тюлеков, тел: 073/88 66 21, е-mail: dtyulekov@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Учебната дисциплина има основно значение за формиране на академичната култура на
обучаващите се студенти. Предмет на историята на международните отношения според съвременните
тенденции в университетското образование са фактологията – запознаване на учащите се с един
“абсолютен минимум” най-важни исторически факти от дипломатическата хронология – и
политологията – анализ на тези факти в контекста на цялостното развитие на международните процеси
от древността до наши дни.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Общо понятие за историята на международните отношения като образователна дисциплина,
Международна политика и дипломация в Древния свят, Международни отношения при феодализма,.
Епохата на Просвещението, нейните конфликти и прозрения, Международната политика през ХХ в.,
Новата фаза на световната политика на прага на ХХІ в.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с използването и на шрайбпроектор и мултимедия. Семинарните и практическите упражнения са върху теми, предполагащи
дискусия за по-добро възприемане на материала от студентите. Самостоятелната подготовка предвижда
подробно изучаване на различните исторически школи, имащи отношение към развитието на
международните отношения. Окончателната оценка по учебната дисциплина „История на
международните отношения” се формира в края на курса на обучение като се оценяват отговорите на
студентите по поставени два въпроса от конспекта.
ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА И САЩ
ECTS кредити: 7.0
Седмичен хорариум: 4л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: гл. ас. д-р Вероника Стоилова, тел: 073/88 66 21, е-mail: vstoilova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината „Политическа история на Европа и САЩ“ има за цел да запознае студентите с
политическата история на европейските страни и САЩ. В курса са включени основни теми,
разположени в широка хронологична рамка, за да се изведе спецификата и многообразието на формите
при формиране на модерна държава в Европа и САЩ. Разглеждат се и процесите, които съпътстват
обединителните движения, довели до формирането на модерна буржоазна държава в Италия и
Германия, политическата история на империите – Австро-Унгария, Русия и Турция, както и тази на
европейските страни и на САЩ от Втората световна война до днес.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с формирането на
политическата система на буржоазната държава, конституционното издраждане на САЩ,
утвърждаването на политическата система на Великобритания, Франция, Германия, Австро-Унгария,
Италия, израстването на Русия като велика сила, изграждането на новите държави в Централна Европа
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– Чехословакия, Полша, Австрия, Унгария, тоталитарните режими в Западна и Източна Европа, СССР
след Втората световна война, както и САЩ, Русия и ЕС в най-ново време.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана
извънаудиторна работа. Лекционният курс със студентите се провежда по традиционно утвърдения
начин на запознаване с теоретичните основи на учебния материал, който се съпровожда с подходящо
подбрани случаи от практиката. Семинарните упражнения се провеждат по предварително зададени
теми, върхо които се провежда дискусия, целяща по-доброто усвояване на материала, акцентира се
върху основните моменти и се оценява индивидуалната подготовка на всеки студент. Самостоятелната
извънаудиторна работа има за цел да подготви студентите да прилагат усвоените знания и да анализират
различни проблеми, свързани с политиката и историята на отделните държави. През семестъра се
провежда една контролна работа върху теоретични въпроси. Окончателната оценка по дисциплината се
формира след положен писмен изпит. За заверката на семестъра се изисква редовно посещение на
семинарните упражнения и положителни оценки на контролната и извънаудиторната работа.
ПОЛИТОЛОГИЯ
ECTS кредити: 6.0
Седмичен хорариум: 3л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: доц. д-р Николай Попов, тел: 073/88 66 21, е-mail: npopovilir@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Лекционният курс има за цел да даде знания за същността, обхвата и съдържанието на
политологията като академична дисциплина. Той включва изучаването на основни понятия и
категориални единици, изясняването на които предоставя възможност за усвояване на необходимите
методологически подходи с оглед успешното анализиране на конкретни политически проблеми.
Използвайки историческата ретроспекция, курсът проследява развитието на политиката от древността
до наши дни.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Политологията като академична дисциплина; Политика и власт; Демокрация и политика;
Демокрация в съвремеността; Политически процес и политическа система; Конституцията – основа на
политическата система; Управляващ елит; Парламентарно ръководство на обществото; Изпълнителна
власт и правителство; Политически партии; Партийни системи; Философски течения на либерализма и
консерватизма; Формиране на еднотипни фамилии от партии в Западна Европа и тяхната политическа
ориентация; Избори и избирателни системи; Формации (групи) за въздействие върху политически
процес; Политическа култура и промяна; Политически процес и институции в съвременна Европа; ЕС
и Съвет на Европа; Гражданско общество.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана
извънаудиторна работа. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се
използва и мултимедия. Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, диспутиране,
обсъждане, асоциативен метод, обсъждане на проблемни ситуации, самостоятелна и колективна работа
по учебния материал. През семестъра се провежда една контролна работа върху теоретични въпроси.
Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. За заверката на
семестъра се изисква редовно посещение на семинарните упражнения.
ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
ECTS кредити: 9.0
Форма на проверка на знанията: изпит

Седмичен хорариум: 4л+1су+0лу+0пу
Вид на изпита: писмен
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Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д-р Татяна Хубенова, тел: 073/88 66 21
АНОТАЦИЯ:
Основната цел на лекционния курс е да изясни на студентите същността на икономическите
процеси и отношения, законите и принципите на пазарното стопанство, което ще им позволи по-добре
да разбират и оценяват процесите и явленията в обществените отношения и да прогнозират тяхното
развитие.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Учебната дисциплина е разделена на четири модула: в първия модул на курса се проследяват
икономическите процеси, отношения и закони, както и се разглеждат въпросите за формите на
собственост, производството, потреблението и инвестиционните процеси в икономиката.Във втория
модул, акцентът е поставен върху най-общите принципи на пазарната икономика и нейните механизми.
На анализ се подлагат същността на пазарните структури и видовете пазари, паричната, кредитната,
финансовата и данъчната система. Третият модул разглежда същността и функциите на фирмата,
стопанското управление, стопанския риск, планирането на бизнеса, оценката на фирмената дейност,
както и въпросите свързани със същността на предприемаческата дейност, нейните форми и видове.В
четвъртия модул се разкрива взаимовръзката между стопанските субекти, същността, целите и формите
на държавната икономическа политика и управление на икономиката.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучителният процес се провежда чрез серия от седмични лекции и семинарни упражнения. За
по успешното провеждане на лекционните занимания за някои от темите има разработени
мултимедийни презентации. Цикълът от необходимите за затвържадаване на знанията семинарни
упражнения се провежда чрез дискусии, разглеждане на практически казуси и ролеви игри, което
спомага за по добро усвояване на учебния материал. Оценяването на постигнатите резултати в процеса
на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на МОМН от 30 септември 2004 г. за
прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.
ТЕОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
ECTS кредити: 9.5
Седмичен хорариум: 4л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: доц. д-р Николай Попов, тел: 073/88 66 21, е-mail: npopovilir@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината има за цел да запознае студентите със съществените характеристики на
основните теоретични течения и школи в сферата на международните отношения, формирането на
общи концепции за бъдещето на цивилизацията. Ударението се поставя върху възгледите за решаване
на международните конфликти, системите, структурите и агентите на взаимодействието на страните,
стратегическата стабилност, световната сигурност, сътрудничеството и интеграцията.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Историческо развитие на системата на Международните отношения; Подходи към
международните отношения; Основни понятия на системата; Характерни черти на системата на
международните отношения; Структуриране на системата; Субекти на международните отношения;
Цели и средства на международните субекти; Социална функция и цели на системата на
международните отношения; Междудържавни (междуправителствени) отношения; Подсистема на
политическите отношения; Дипломация и дипломатически отношения; Подсистема на
военностратегическите отношения; Юридическа нормативна подсистема на международните
отношения; Етично измерение на международните отношения; Регулативно действие на религиите;
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Неструктурни подсистеми на борба; Теории за конфликтите; Неструктурни подсистеми на
сътрудничество.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана
извънаудиторна работа. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се
използва и мултимедия. Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, диспутиране,
обсъждане, асоциативен метод, обсъждане на проблемни ситуации, самостоятелна и колективна работа
по учебния материал. През семестъра се провежда една контролна работа върху теоретични въпроси.
Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. За заверката на
семестъра се изисква редовно посещение на семинарните упражнения.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 1. КУРС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 4.0 / 3.5
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+3пу/ 2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методично ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073/88 66 21, e-mail: georgieva@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Kурсът по английски език ‘New Headway – Intermediate’ акцентира най-вече върху
увеличаване до възможно най-голяма степен на възможностите на студентите да комуникират
свободно на английски език. Друг акцент пада върху усвояването на пълния набор от глаголни
времена в английския език, а в областта на лексиката - върху усвояването на най-често
употребяваните идиоматични изрази.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
File 1 А. How we met B. Caring and sharing? C. Good relations
File 2 A. The time of your life B. Food for thought C. Do we really need to sleep?
File 3 A. The day that changed my life B. Another brick in the wall C. Still me
File 4 A. The good side and the bad side B. Sacked! C. Living in the material world
File 5 A. Race through rush hour B. Dream cars and nightmare journeys C. What drives you mad?
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни
тетрадки, специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи.
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения,
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни
устройства, както и обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
Текущата оценка се формира от тестове, съобразени с материала. Устни изпити се провеждат
обикновено след писмените, тъй като целят да затвърдят впечатленията на преподавателя от
степента на владеене на езика от студентите.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 1. КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 3.0 + 5.0
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу/3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методично ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: georgieva@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
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Целта на курса по практически английски език ‘English File – Elementary/ PreIntermediate’ (като втори западен език) е насочен към усвояването на основни комуникативни
умения като способност да се разбират и съставят смислени изказвания /устно и писмено/, в
съответствие с правилата на английския език. Основният акцент при това ниво пада върху
говоренето и усвояването на характерната за езика интонация и мелодика.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Revision: Tenses, questions. Present/past, adverbs of frequency; Present simple (routines),
expressions of frequency; Past simple (regular/ irregular); Have you ever…?, present perfect or past
simple?;have to/ don’t have to(obligation); can/ can’t (permission); Relative pronouns; Changing money,
getting a train/taxi; Possessive pronouns; Present continuous (future), invitations: Would you like to…; How
long does it take? It takes…; Prepositions of movement; Past continuous or past simple?; Checking into a
hotel, calling Reception
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни
тетрадки, специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи.
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения,
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни
устройства, както и обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
Текущата оценка се формира от тестове, съобразени с материала. Устни изпити се провеждат
обикновено след писмените, тъй като целят да затвърдят впечатленията на преподавателя от
степента на владеене на езика от студентите.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 2. КУРС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 5.0 + 3.5
Форма на проверка на знанията: изпит

Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+3пу/2пу
Вид на изпита: писмен и устен

Методично ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: georgieva@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Курсът ‘New Headway – Upper-intermediate’ е насочен към усъвършенстването на вече
изградената комуникативна компетентност като способност да се разбират и съставят сложни
изказвания в съответствие с правилата на английския език. Курсът цели да доведе студентите до
онова състояние на увереност в езика, което да им позволи да го използват свободно за
професионални нужди и дори на протоколно ниво.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
File 1: Phrasal verbs, question formation, formation of adverbs. Adverbs: meaning and position
File 2: Conditionals (first and zero) and future time, Health and medicine: be sick, overdose, etc.
Expressions with time: be on time, waste time, etc. Science and computer technology.
File 3: Narrative tenses, paste perfect continuous. Strong adjectives: exhausted, petrified, etc. History
and politics: army, dictator, etc Talking about risk and danger, paraphrasing.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни
тетрадки, специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи.
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения,
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни
устройства, както и обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
Текущата оценка се формира от тестове, съобразени с материала. Устни изпити се провеждат
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обикновено след писмените, тъй като целят да затвърдят впечатленията на преподавателя от
степента на владеене на езика от студентите.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 2 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 4 + 5.0
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу/3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методично ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”,
Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: georgieva@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Целта на курса по практически английски език ‘English File - Intermediate’ (като втори
западен език) е насочен към усвояването на комуникативни умения като способност да се разбират
и съставят смислени изказвания /устно и писмено/, в съответствие с правилата на английския език.
В края на курса студентите би трябвало вече да разполагат с един активен набор от думи и
фрази, върху които се гради лексикалният “скелет” на езиковия курс за това ниво.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Comparative adverbs: as…as; Comparative adjectives (revision); First conditional;
Something/anything/nothing, etc.; Superlative adjectives, article the; Ordering a meal, complaining; Present
perfect + for / since; How long…?; Verb + to + infinitive, would like to or like + -ing?; So/ because , had
to/ didn’t have to; Questions with/ without auxiliaries; Giving directions, asking the way; Verb + -ing
(=gerund), gerund or infinitive?; look or look like?; a lot of/ much, etc.; Countability (revision)
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни
тетрадки, специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи.
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения,
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни
устройства, както и обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
Текущата оценка се формира от тестове, съобразени с материала. Устни изпити се провеждат
обикновено след писмените, тъй като целят да затвърдят впечатленията на преподавателя от
степента на владеене на езика от студентите.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 3. КУРС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 3.5 + 3.0
Форма на проверка на знанията: изпит

Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+3пу/2пу
Вид на изпита: писмен и устен

Методично ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”,
Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: georgieva@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Курсът “New Headway – Advanced” (1-7 Unit) е насочен към разширяването речниковия
фонд на студентите, както и задълбочаване и усъвършенстване на вече изградената им
комуникативна компетентност до ниво, което да им позволява свободно да се изразяват на езика и
да обменят мисли и идеи от всяка сфера на живота и познанието.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Unit 1: Avoiding repetition; describing nationalities; “The American dream”
Unit 2: Tense review; phrasal verbs (literal and metaphorical); “A visit to Iris Murdoch”
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Unit 3: Adverb collocations; describing trends; “Eat, sleep, buy, die”
Unit 4: Discourse markers; Synonyms and antonyms, “The cult of celebrity”
Unit 5: Ways of adding emphasis; proverbs and poetry; Fateful attraction
Unit 6: Distancing the facts; nouns formed from phrasal verbs; Tabloid and broadsheet newspapers
Unit 7: Modal auxiliary verbs; rhyme and reason, “Letter to a newborn son”
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни
тетрадки, специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи.
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения,
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни
устройства, както и обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
Текущата оценка се формира от тестове, съобразени с материала. Устни изпити се провеждат
обикновено след писмените, тъй като целят да затвърдят впечатленията на преподавателя от
степента на владеене на езика от студентите.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 3 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 2.5 + 4.0
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу/3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методично ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: georgieva@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Основната цел на курса по практически английски език през тези два семестъра е насоченa
към усъвършенстването на вече изградената основна комуникативна компетентност като
способност да се разбират и съставят смислени изказвания /устно и писмено/, в съответствие с
правилата на стандартния английския език.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Present perfect + yet/ already/ just; Why…? To + verb/ For + noun; Should/ shouldn’t (advice/
opinion); Phrasal verbs + object; Using the phone, leaving a message on an answering machine; Echo
questions, So/ Neither do I; Uses of will/ won’t, future forms; Present passive; Past passive + by; Describing
illness; General revision of all tenses and all travel phrases; Preview: second conditional
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни
тетрадки, специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи.
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения,
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни
устройства, както и обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
Текущата оценка се формира от тестове, съобразени с материала. Устни изпити се провеждат
обикновено след писмените, тъй като целят да затвърдят впечатленията на преподавателя от
степента на владеене на езика от студентите.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 4 КУРС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 4.5 + 2.5
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+3пу/2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методично ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”,
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Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: georgieva@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Курсът “New Headway – Advanced” (7-12 Unit) е насочен към извеждане знанията на
студентите на още по-високо лингвистично ниво на свободно боравене с метафоричната и
идиоматична страна на изучавания език. Набляга се върху дискусиите по конкретни теми, свързани
с основната специалност, по която се обучават: политика и международни отношения. Паралелно с
това се провежда подготовка за предстоящия държавен изпит по езика.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Unit 8: Real and unreal tense usage; metaphors and idioms, “Walt Disney – the man behind the mouse”
Unit 9: Verb patterns; homonyms, homophones, homographs, “I was there…” – eyewitness
accounts of historical events
Unit 10: Intensifying adverbs; words to do with the body, “The age of sport”
Unit 11: Relatives and participles; geographical expressions, The island stories
Unit 12: Linking devices, synonyms and antonyms, “A sidewalk look at time” – different ways of
seeing time
Contemporary Political Journals
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни
тетрадки, специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи.
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения,
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни
устройства, както и обучение в Интернет среда.
Подготовката за държавния изпит по английски език включва следните компоненти:
1. Диктовки
2. Българо-английски превод
3. Английско-български превод
4. Есе
5. Устен анализ на автентични публицистични текстове.
Темите на текстовете за превод и на есетата са от областта на външната и вътрешната
политика на страната и света, история, структура и политика на ЕС и неговите институции.
Годишната оценка се сформира от общото представяне на студента през целия семестър по всеки
един от горепосочените компоненти.
Семестърът се заверява при редовно присъствие.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 4 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 3.0 + 4.0
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу/3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методично ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”,
Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: georgieva@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Основната цел на курса по практически английски език е насочена към усъвършенстването
на вече изградената основна комуникативна компетентност като способност да се разбират и
съставят смислени изказвания /устно и писмено/, в съответствие с правилата на стандартния
английския език. Практическите знания по английски език са абсолютно необходимо условие за
пълноценното обучение на студентите по специалността „Международни отношения” поради факта,
че висшистите - бакалаврите трябва задължително да владеят свободно поне два западни езика, за
да бъдат изрядни експерти в областта на политическите науки и международната дипломация.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
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Тhird conditional. Deduction: must/might/can’t+infinitive; New Language: narrative tenses, paste
perfect continuous. Should/shouldn’t have, must have, might have; Adjective order. Wish + past simple/past
perfect/ would + infinitive; Countability and plural nouns, have something done gerunds and infinitives;
reported speech.; New language: verbs+gerund or infinitive; Other forms of reported speech; Clauses of
contrast: despite, so that; clauses of purpose and reason the passive; New language: as/like, verbs of
sensation + adjective/ like/ as if; Other uses of the passive; So/such… that
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни
тетрадки, специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи.
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения,
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни
устройства, както и обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
Текущата оценка се формира от тестове, съобразени с материала. Устни изпити се провеждат
обикновено след писмените, тъй като целят да затвърдят впечатленията на преподавателя от
степента на владеене на езика от студентите.
ПРАКТИЧЕСКИ ФРЕНСКИ ЕЗИК, 1 КУРС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
1-ви сем:
ECTS кредити: 4.0
Форма на проверка на знанията: ТО

Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 3пу
Вид на изпита:

2-ри сем:
ECTS кредити: 3.5
Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектор: ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail:
mariag@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Курсът е насочен към затвърждаване и развиване на знания, умения и навици в основните
видове дейности (четене, писане, слушане и разбиране); усвояване на пълния набор от глаголни времена
обогатяване и усъвършенстване на лексикални изрази. В края на курса студентите вече трябва да могат
да четат, слушат и разбират сравнително сложни текстове на френски език, много от които под формата
на диалози от типични житейски ситуации, да се изразяват образно на този език; да съставят определени
писмени текстове с художествена и утилитарна функция (като молба, обява, оплакване, мотивационно
писмо).
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Le poids des mots; Cohérence du texte; Faire face aux situations d’incompréhension ; Souvenirs ; Les
temps du récit ; Situations relatives au temps; Aspirations ; Conditionnel et subjonctif ; Expressions de la
demande, de la satisfaction et de l’insatisfaction.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
По време на практическите упражнения акцентът се поставя върху усъвършенстване на
уменията на студентите да се изразяват писмено и устно на френски език чрез водене на дискусии,
писане на есета, коментари и упражнения за усвояване на граматическия и лексикалния материал.
Основни форми на обучение са аудиторната и самостоятелна работа. Текущият контрол се осъществява
чрез писмени и устни изпитвания, въз основа на които се оформя текуща оценка. Семестърът се
заверява при редовно присъствие. Писменият изпит е под формата на тест.
ПРАКТИЧЕСКИ ФРЕНСКИ ЕЗИК, 1 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
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1-ви сем:
ECTS кредити: 3.0
Форма на проверка на знанията: ТО

Седмичен хорариум: 0л+ 0су + 0лу + 2пу
Вид на изпита:

2-ри сем:
ECTS кредити: 5.0
Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектор: ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: mariag@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Студентите започват да се обучават от първо ниво като начинаещи. Курсът е насочен към
въвеждане и изграждане на основни граматични и лексикални знания за френската езикова система като
в края на курса студентите да могат да разбират и употребяват елементарни изрази; да задават прости
въпроси и да отговарят на такива при непосредствена необходимост или позната тематика.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Présent des verbes « être », « avoir » et des verbes réguliers; Professions, nationalités, date ; Situation
dans le temps (heure, moments de la journée); La biographie, la ville, description physique et psychologique
des personnes.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
По време на практическите упражнения се използват учебни и автентични текстове, аудио
материали, автентични документи. Основни форми на обучение са аудиторната и самостоятелна работа.
Текущият контрол се осъществява чрез писмени и устни изпитвания. Писменият изпит е под формата
на тест. Устният изпит се провежда по преценка на преподавателя и следхожда писмения. Семестърът
се заверява при редовно присъствие.
ПРАКТИЧЕСКИ ФРЕНСКИ ЕЗИК, 2 КУРС (ПЪРВИ ЕЗИК)
3-ти сем:
ECTS кредити: 5.0
Форма на проверка на знанията: ТО

Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 3пу
Вид на изпита:

4-ти сем:
ECTS кредити: 3.5
Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектор: ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: mariag@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината е насочена към затвърждаване и развиване на вече овладени в различни ситуации
умения (речеви и писмени) в различни области на френския език (граматика, лексика, правопис и др.)
чрез система от различни видове писмени и устни упражнения. Особено внимание се обръща на
участието на студентите в дискусии на познати теми, на излагането и отстояването на лично становище
по различни теми със и без предварителна подготовка. Курсът цели да доведе студентите до онова
състояние на увереност в езика, което да им позволи да го използват свободно за професионални нужди
и дори на протоколно ниво.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Vivre ensemble; Les propositions relatives; Demander; Perspectives ; Expressions du but, de la
condition; Faire des projets; Au-delà du réel ; Expressions de l’hypothèse et de la cause; Rédaction de textes
de caractère explicatif.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:

- 14 -

По време на практическите упражнения се използват учебни и автентични текстове, аудио
материали, автентични документи. Основни форми на обучение са аудиторната и самостоятелна работа.
Текущият контрол се осъществява чрез писмени и устни изпитвания. Писменият изпит е под формата
на тест. Устният изпит се провежда по преценка на преподавателя и следхожда писмения. Семестърът
се заверява при редовно присъствие.
ПРАКТИЧЕСКИ ФРЕНСКИ ЕЗИК, 2 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
3-ти сем:
ECTS кредити: 4.0
Форма на проверка на знанията: ТО

Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 2пу
Вид на изпита:

4-ти сем:
ECTS кредити: 5.0
Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектор: ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: mariag@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината е насочена към четирите основни умения: четене, писане, слушане и говорене,
така че в края на курса студентите да могат да разбират и употребяват елементарни изрази в диалогична
форма; да се изразяват на този език; да съставят определени несложни писмени текстове с различно
предназначение.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Présent progressif; L’entreprise : professions et activités; La restriction; L’éducation, l’administration
et la politique; Comparatifs et superlatifs; La publicité, objets de consommation (qualités et défauts); La presse
et la télévision.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
По време на практическите упражнения се развива цялостно знанията и уменията на студентите
чрез тяхното интегриране. Използват се учебни и автентични текстове, аудио материали, автентични
документи. Основни форми на обучение са аудиторната и самостоятелна работа. Текущият контрол се
осъществява чрез писмени и устни изпитвания, въз основа на които се оформя текуща оценка.
Писменият изпит е под формата на тест. Устният изпит се провежда по преценка на преподавателя и
следхожда писмения. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
ПРАКТИЧЕСКИ ФРЕНСКИ ЕЗИК, 3 КУРС (ПЪРВИ ЕЗИК)
5. сем:
ECTS кредити: 3.5
Форма на проверка на знанията: ТО

Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 3пу
Вид на изпита:

6. сем:
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”,
Лектор: ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: mariag@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината е насочена към усъвършенстване и обогатяване на комуникативните и културни
умения; задълбочаване на езиковите познания и умения, разширяване на речниковия фонд на
студентите чрез натрупване на специализирана езикова терминология в областта на политическите
науки и международната дипломация. Целта е в края на курса студентите да бъдат в състояние свободно
да боравят със специфичната за специалността им терминология, както и да могат да съставят писмени
текстове в научен и есеистичен стил.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Coups de cœurs ; Caractérisation du nom; Situations du choix; Défis; Déroulement et durée de
l’action ; Construction d’une argumentation ; Expressions de l’opposition et de la concession; Savoir-vivre;
Forme passive, pronominale et impersonnelle; Autorisation et refus.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
По време на практическите упражнения се използват учебни и автентични текстове, аудио
материали, автентични документи. Основни форми на обучение са аудиторната и самостоятелна работа.
Текущият контрол се осъществява чрез писмени и устни изпитвания, въз основа на които се оформя
текуща оценка. Писменият изпит е под формата на тест. Устният изпит се провежда по преценка на
преподавателя и следхожда писмения. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
ПРАКТИЧЕСКИ ФРЕНСКИ ЕЗИК, 3 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
5-ти сем:
ECTS кредити: 2.5
Форма на проверка на знанията: ТО

Седмичен хорариум: 0л+ 0су + 0лу + 2пу
Вид на изпита:

6-ти сем:
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектор: ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: mariag@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината цели автоматизиране и обогатяване на изрази, свързани с ежедневието,
семейството, непосредственото обкръжение като в края на курса студентите могат: да четат кратки,
елементарни текстове; да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти,
менюта, разписания; да разбират кратки лични писма; да общуват във всекидневни рутинни ситуации,
изискващи обикновен, пряк обмен на информация.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Biographie; Arts artistiques; Sports; Télévision; Budget; Monuments; Annonces; Publicités ; Inviter
qqn au restaurant; Parler des événements passés.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
По време на практическите упражнения се използват учебни и автентични текстове, аудио
материали, автентични документи. Основни форми на обучение са аудиторната и самостоятелна работа.
Текущият контрол се осъществява чрез писмени и устни изпитвания, въз основа на които се оформя
текуща оценка. Писменият изпит е под формата на тест. Устният изпит се провежда по преценка на
преподавателя и следхожда писмения. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
ПРАКТИЧЕСКИ ФРЕНСКИ ЕЗИК, 4 КУРС (ПЪРВИ ЕЗИК)
7- ми сем:
ECTS кредити: 4.5
Форма на проверка на знанията: ТО

Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 3пу
Вид на изпита:

8-ми сем:
ECTS кредити: 2.5
Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектор: ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: mariag@law.swu.bg
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АНОТАЦИЯ:
Дисциплината цели в края на курса студентите да имат стабилно изграден, активен набор от
думи и фрази, те трябва да могат да четат, слушат и разбират сложни текстове на френски език, голям
процент от които от научно и политическо естество; да се изразяват свободно на този език, така че да
бъдат разбирани от други негови носители и ползватели; да съставят определени писмени текстове.
Паралелно с това се провежда подготовка за предстоящия държавен изпит по езика.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Refaire le monde, des idées originales pour changer le monde: échange des connaissances - une loi
proclamée par un groupe social; Tous des génies, les capacités de créativité innées ou acquises; Causes à
défendre ; Une charte pour les jeunes; Définition de la jeunesse.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
По време на практическите упражнения се използват учебни и автентични текстове, аудио
материали, автентични документи. Подготовката за държавния изпит по френски език включва превод
от френски на български (Version), превод от български на френски (Thème), писане на есе. Темите на
текстовете за превод са от областта на дипломацията и международната политика. Текущият контрол
се осъществява чрез писмени и устни изпитвания, въз основа на които се оформя текуща оценка.
Писменият изпит е под формата на тест. Устният изпит се провежда по преценка на преподавателя и
следхожда писмения. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
ПРАКТИЧЕСКИ ФРЕНСКИ ЕЗИК, 4 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
7-ми сем.:
ECTS кредити: 3.0
Форма на проверка на знанията: ТО

Седмичен хорариум: 0л+ 0су + 0лу + 2пу
Вид на изпита:

8-ми сем.:
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 0л.+ 0су + 0лу + 3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектор: ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: mariag@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината има за цел: затвърждаване и усъвършенстване на граматичните и лексикални
знания, автоматизиране и обогатяване на изрази, свързани с ежедневието като в края на курса
студентите могат да четат кратки текстове, да откриват конкретна, предвидима информация в обяви,
реклами, проспекти, менюта, разписания, да разбират кратки лични писма, да общуват във всекидневни
рутинни ситуации.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
L’amitié-l’amour-la haine; Les impôts; Attitudes et sentiments: courage, peur, timidité; Dangers et
risques –sécurité et protection ; Sens et emploi des articles; Comparaison et appréciation des quantités; Objets
et fonctionnements technologiques dans la vie quotidienne; Les professions.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
По време на практическите упражнения се развива цялостно знанията и уменията на студентите
чрез тяхното интегриране. Използват се учебни и автентични текстове, аудио материали, автентични
документи. Основни форми на обучение са аудиторната и самостоятелна работа. Текущият контрол се
осъществява чрез писмени и устни изпитвания, въз основа на които се оформя текуща оценка.
Писменият изпит е под формата на тест. Устният изпит се провежда по преценка на преподавателя и
следхожда писмения. Семестърът се заверява при редовно присъствие.
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ПРАКТИЧЕСКИ НЕМСКИ ЕЗИК, 1 КУРС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 4.0 + 3.5
Седмичен хорариум: 0л.+0су+0лу+3пу/2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектор: ас. д-р Златка Гергинова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: gerginova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Kурсът по практически немски език “em neu – Brückenkurs” – Teil I акцентира най-вече върху
увеличаване на възможностите на студентите да комуникират свободно на немски език. Друг акцент
пада върху усвояването на пълния набор от глаголни времена в немския език, правилното употребяване
на темпоралните съюзи, условно наклонение, страдателен залог, глаголи с представки, както и върху
усвояването на свързаната с предложените теми лексика. В края на курса студентите вече трябва да
могат да четат, слушат и разбират сравнително сложни текстове на немски език, много от които под
формата на диалози от типични житейски ситуации, да се изразяват образно на този език; да съставят
определени писмени текстове с художествена и утилитарна функция (като молба, автобиография,
обява).
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Lektion 1. Arbeit und Freizei
Lektion 2. Familie
Lektion 3. Fest
Lektion 4. Schule
Lektion 5. Essen und Trinken
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Практическите упражнения включват следните компоненти: oвладяване на знания за немската
езикова система; развитие и усъвършенстване на комуникативните умения по немски език и
способността за практическото им приложение в общуването; формиране на навици за самообучение и
самоусъвършенстване. Писмени тестове се провеждат след всяка обособена единица. Годишната
оценка се сформира от общото представяне на студента през академичната година по всеки един от
следните четири компонента: резултати на тестовете и устните препитвания; активност по време на
упражненията; присъствие; редовно изготвяне на задачите, поставени от преподавателя за домашна
подготовка.
ПРАКТИЧЕСКИ НЕМСКИ ЕЗИК, 1 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 4.0 + 5.0
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу/3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектор: ас. д-р Златка Гергинова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: gerginova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Kурсът по практически немски език “Schritte international 1” е начално ниво в усвояването на
немски език, предназначен за студенти, които до момента не са изучавали този език. В областта на
граматиката се акцентира върху съобщителни и въпросителни изречения, лични и притежателни
местоимения в именителен и винителен падеж, спрежение на глаголите в сегашно време, определителен
и неопределителен член, отрицания, глаголи с делими представки, модални глаголи, минало разговорно
време. Застъпени са най-необходимите за ежедневен разговор лексикални единици. В края на курса
студентите трябва да имат начални знания по езика, които им позволяват да водят разговор по
ежедневни теми (семейство и приятели, храна, жилище, свободно време).
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Lektion 1. Guten Tag. Mein Name ist...
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Lektion 2. Familie und Freunde
Lektion 3. Essen und Trinken
Lektion 4. Meine Wohnung
Lektion 5. Mein Tag
Lektion 6. Freizeit
Lektion 7. Lernen – ein Leben lang
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Практическите упражнения включват следните компоненти: oвладяване на знания за немската
езикова система; развитие и усъвършенстване на комуникативните умения по немски език и
способността за практическото им приложение в общуването; формиране на навици за самообучение и
самоусъвършенстване. Писмени тестове се провеждат след всяка обособена единица. Годишната
оценка се сформира от общото представяне на студента през академичната година по всеки един от
следните четири компонента: резултати на тестовете и устните препитвания; активност по време на
упражненията; присъствие; редовно изготвяне на задачите, поставени от преподавателя за домашна
подготовка.
ПРАКТИЧЕСКИ НЕМСКИ ЕЗИК, 2 КУРС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 5.0 + 3.5
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+3пу/2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектор: ас. д-р Златка Гергинова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: gerginova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Kурсът по практически немски език “em neu – Brückenkurs” – Teil II е продължение на
изучавания от студентите в І курс материал, целящ постигане на езиково ниво В1+ според Европейската
езикова рамка. Акцентите в областта на граматиката са върху относителни изречения, непреки въпроси,
предлози и наречия, императив, отрицания, глаголи с предлози, сравнителна и превъзходна степен на
прилагателни и наречия, сегашно и минало причастие. В края на курса студентите вече трябва да могат
да се изразяват образно на този език; да съставят определени писмени текстове (като репортаж,
биография, читателско писмо).
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Lektion 6. Film
Lektion 7. Reisen
Lektion 8. Musik
Lektion 9. Sport
Lektion 10. Mode
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Практическите упражнения включват следните компоненти: oвладяване на знания за немската
езикова система; развитие и усъвършенстване на комуникативните умения по немски език и
способността за практическото им приложение в общуването; формиране на навици за самообучение и
самоусъвършенстване. Писмени тестове се провеждат след всяка обособена единица. Годишната
оценка се сформира от общото представяне на студента през академичната година по всеки един от
следните четири компонента: резултати на тестовете и устните препитвания; активност по време на
упражненията; присъствие; редовно изготвяне на задачите, поставени от преподавателя за домашна
подготовка.
ПРАКТИЧЕСКИ НЕМСКИ ЕЗИК, 2 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 4 + 5.0
Форма на проверка на знанията: изпит
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Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу/3пу
Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектор: ас. д-р Златка Гергинова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: gerginova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Kурсът по практически немски език “Schritte international 2” е начално ниво в усвояването на
немски език, продължение на изучавания от студентите в І курс материал, целящ постигане на езиково
ниво А1 според Европейската езикова рамка. В областта на граматиката се акцентира върху образуване
на сложни съществителни имена, минало разказно време, темпорални предлози, императив, локални
предлози, дателен падеж, глаголи с различни представки, числителни редни. Застъпени са найнеобходимите за ежедневен разговор лексикални единици.
В края на курса студентите трябва да имат начални знания по езика, които им позволяват да
водят разговор по ежедневни теми (професия и работа, здраве, в града, празници, облекло).
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Lektion 8. Beruf und Arbeit
Lektion 9. In einer fremden Stadt Lektion
10. Gesundheit Lektion
11. In der Stadt unterwegs Lektion
12. Der Kunde ist König Lektion
13. Neue Kleider Lektion
14. Feste
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Практическите упражнения включват следните компоненти: oвладяване на знания за немската
езикова система; развитие и усъвършенстване на комуникативните умения по немски език и
способността за практическото им приложение в общуването; формиране на навици за самообучение и
самоусъвършенстване. Писмени тестове се провеждат след всяка обособена единица. Годишната
оценка се сформира от общото представяне на студента през академичната година по всеки един от
следните четири компонента: резултати на тестовете и устните препитвания; активност по време на
упражненията; присъствие; редовно изготвяне на задачите, поставени от преподавателя за домашна
подготовка.
ПРАКТИЧЕСКИ НЕМСКИ ЕЗИК, 3 КУРС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 3.5 + 3.0
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+3пу/2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектор: ас. д-р Златка Гергинова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: gerginova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Kурсът по практически немски език “em neu – Hauptkurs” – Teil I е надграждащ езиково ниво
В2 според Европейската езикова рамка. Акцентите в областта на граматиката са върху склонение на
прилагателните имена, различни видове изречения в немски език, отрицания, условно наклонение,
текст-граматика. В края на курса студентите вече трябва да могат да съставят определени писмени
текстове (автобиография, официално писмо, туристическа информация, рецензия на книга,
радиокритика).
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Lektion 1. Menschen
Lektion 2. Sprache
Lektion 3. Orte
Lektion 4. Konsum
Lektion 5. Zukunft
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Практическите упражнения включват следните компоненти: oвладяване на знания за немската
езикова система; развитие и усъвършенстване на комуникативните умения по немски език и
способността за практическото им приложение в общуването; формиране на навици за самообучение и
самоусъвършенстване. Писмени тестове се провеждат след всяка обособена единица. Годишната
оценка се сформира от общото представяне на студента през академичната година по всеки един от
следните четири компонента: резултати на тестовете и устните препитвания; активност по време на
упражненията; присъствие; редовно изготвяне на задачите, поставени от преподавателя за домашна
подготовка.
ПРАКТИЧЕСКИ НЕМСКИ ЕЗИК, 3 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 2.5 + 4.0
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу/3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектор: ас. д-р Златка Гергинова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: gerginova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Kурсът по практически немски език “Schritte international 3” е второ ниво в усвояването на
немски език, предназначен за студенти, преминали успешно ниво А1 от Европейската езикова рамка. В
областта на граматиката се обръща внимание на родителен падеж, предлози с винителен и дателен
падеж, условни изречения, възвратни глаголи, глаголи с предлози, словоред в изреченията на немски
език. Застъпени са необходимите за ежедневен разговор лексикални единици. В края на курса
студентите трябва да имат знания по езика, които им позволяват да водят разговор и да пишат по
широкообхватни теми (семейство и родословно дърво, упътване в града, разговор между съседи,
описване на предмети в домакинството, разговори в ресторант, телефонни разговори на работното
място, телефонно запитване, частни покани, образователна система, молба и препоръка).
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Lektion 1. Kennenlernen
Lektion 2. Zu Hause
Lektion 3. Guten Appetit
Lektion 4. Arbeitswelt Lektion
5. Sport und Fitness Lektion
6. Ausbildung und Karierre Lektion
7. Feste und Geschenke
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Практическите упражнения включват следните компоненти: oвладяване на знания за немската
езикова система; развитие и усъвършенстване на комуникативните умения по немски език и
способността за практическото им приложение в общуването; формиране на навици за самообучение и
самоусъвършенстване. Писмени тестове се провеждат след всяка обособена единица. Годишната
оценка се сформира от общото представяне на студента през академичната година по всеки един от
следните четири компонента: резултати на тестовете и устните препитвания; активност по време на
упражненията; присъствие; редовно изготвяне на задачите, поставени от преподавателя за домашна
подготовка.
ПРАКТИЧЕСКИ НЕМСКИ ЕЗИК, 4 КУРС (ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 4.5 + 2.5
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+3пу/2пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектор: ас. д-р Златка Гергинова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: gerginova@law.swu.bg
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АНОТАЦИЯ:
Kурсът по практически немски език “em neu – Hauptkurs” – Teil ІI е продължение на изучавания
от студентите в ІІІ курс материал, целящ постигане на езиково ниво В2 според Европейската езикова
рамка. Акцентите в областта на граматиката са върху съюзи и предлози, съществителни имена,
предаване на пряка като непряка реч, страдателен залог. В края на курса студентите вече трябва да могат
да се изразяват свободно на този език; да съставят писмени текстове (молба за кадидатстване, история
по картини, описание на графика, реферат, становище). През последния семестър на обучението си
студентите се подготвят за явяване на писмен държавен изпит по немски език, като по време на
практическите упражнения се правят примерни варианти за подготовка, включващи компонентите от
изпита.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Lektion 6. Menschen
Lektion 7. Sprache
Lektion 8. Orte
Lektion 9. Konsum
Lektion 10. Zukunft
Vorbereitung auf das Staatsexamen:
- Lückentext
- Leseverstehen
- Übersetzung
- Aufsatz
- Diktat
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Практическите упражнения включват следните компоненти: oвладяване на знания за немската
езикова система; развитие и усъвършенстване на комуникативните умения по немски език и
способността за практическото им приложение в общуването; формиране на навици за самообучение и
самоусъвършенстване. Писмени тестове се провеждат след всяка обособена единица. Годишната
оценка се сформира от общото представяне на студента през академичната година по всеки един от
следните четири компонента: резултати на тестовете и устните препитвания; активност по време на
упражненията; присъствие; редовно изготвяне на задачите, поставени от преподавателя за домашна
подготовка.
ПРАКТИЧЕСКИ НЕМСКИ ЕЗИК, 4 КУРС (ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
ECTS кредити: 3.0 + 4.0
Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу/3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектор: ас. д-р Златка Гергинова, тел. 073 / 88 66 21, e-mail: gerginova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Kурсът по практически немски език “Schritte international 4” е второ ниво в усвояването на
немски език, продължение на изучавания от студентите в IIІ курс материал, целящ постигане на езиково
ниво А2 според Европейската езикова рамка. В областта на граматиката се обръща внимание на съюзи,
условно наклонение, склонение на прилагателни имена, степенуване на прилагателни имена и наречия,
словообразуване, локални предлози, непреки въпросителни изречения, главни и подчинени изречения.
Застъпени са необходимите за ежедневен разговор лексикални единици. В края на курса студентите
трябва да имат знания по езика, които им позволяват да водят разговор и да пишат по широкообхватни
теми (желания, предложения, описване на предмети и лица, описание на пътя, пътуване, услуги,
интервю).
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Lektion 8. Am Wochenende
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Lektion 9. Warenwelt
Lektion 10. Kommunikation
Lektion 11. Unterwegs
Lektion 12. Reisen
Lektion 13. Geld
Lektion 14. Lebensstationen
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Практическите упражнения включват следните компоненти: oвладяване на знания за немската
езикова система; развитие и усъвършенстване на комуникативните умения по немски език и
способността за практическото им приложение в общуването; формиране на навици за самообучение и
самоусъвършенстване. Писмени тестове се провеждат след всяка обособена единица. Годишната
оценка се сформира от общото представяне на студента през академичната година по всеки един от
следните четири компонента: резултати на тестовете и устните препитвания; активност по време на
упражненията; присъствие; редовно изготвяне на задачите, поставени от преподавателя за домашна
подготовка.
АДМИНИСТРАТИВНА КУЛТУРА И ЕТИКА
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Публичноправни науки“
Лектори: доц. д-р Поля Кацамунска, служ.тел: 073/ 88 66 21
АНОТАЦИЯ:
Изучаването на „Административна култура и етика” като университетска дисциплина е в
отговор на засилващата се потребност да се подготвят за публичната сфера специалисти с широк
профил и хуманитарна култура. Целта е да се приложи и конкретизира общата теория за
организационната култура и етика в специфичните условия на публичната администрация, да се
формират умения за усвояване на културалния и етическия анализ на професионалното поведение.
Акцентът е върху разработването на различни стратегии и поведенчески тактики за ефективно
сътрудничество и партньорство в служебните отношения.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Учебното съдържание на лекционния курс се организира в 7 взаимносвързани части:
Теоретични основи, основни характеристики на организационната култура, специфика на
администратижната култура, управление и промяна на административната култура, административната
етика като професионална етика, приложни аспекти на административната етика, и бъдещето на
административните организации.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции по основните теми, но главното е
практическата ориентираност на самостоятелната подготовка, за да се насочи вниманието към
различните прояви на културата в управленската практика и нейната факторна обусловеност. Оценката
за степента на усвояване на проблематиката се основава на показаната активност по време на
практическите занятия, качеството на самостоятелно подготвените материали и на писмения
семестриален изпит. Основно внимание се отделя на уменията на студентите да анализират конкретни
текстове и реални ситуации и да предлагат алтернативни подходи за решаването им.
ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Връзки с обществеността“
Лектори: доц. д-р Славянка Ангелова, тел.: 073/885 390, e-mail: sl.angelova@swu.bg,

- 23 -

АНОТАЦИЯ:
Основната задача на програмата е получаването на знания и умения за приложение на
инструментите за онлайн комуникация в дейността на специалистие по международни отношения.
Основната цел е студентите да се запознаят с концепцията за информационното общество, която се
базира на широкото приложение на информационните и комуникациони технологии във всички сфери
на обществения живот, със същността на компютърните мрежи и с техните основни компоненти,
необходими за функционирането им. Да познават съвременните средства за реализиране на
комуникация, възможностите за осъществяване на достъп до разнотипна информация чрез новите
информационни технологии, начините и правата за нейното използване.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Запознаване на студентите със съшността и основните характеристики на информационното
общество, видовете компютърни мрежи, техните компоненти и предназначение. Представяне на
основните етапи и фактори, които са повлияли развитието на интернет, архитектурата на световната
мрежа, начините за техническо свърване и видовете адреси, тяхното администриране. Познаване на
предимствата на онлайн комуникацията и умения за прилагнето им при планиране на комуникационни
дейности. Запознаване със спецификата на онлайн публиките и придобиване на умения за
сегментирането им. Познаване на основните компоненти на добрия сайт, критериите на които да
отговаря, за да бъде ефективен комуникационен канал. Познаване същността на оптимизацията на сайта
и придобиване на умения за прилагането ѝ в комуникационния процес с онлайн аудиторията.
Запознаване с RSS, както и с комуникационните възможностите и ползите за ПР дейността. Запознаване
със същността на социалните медии, тяхната специфика и характеристиките на потребителите им.
Познания за теорията за социалните мрежи, спецификата на онлай социалните мрежи, възможностите
за реализиране на професионална комуникация чрез тях.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като по-голямата част от
лекциите са представени на презентации. Студентите се запознават с резултатите от последните
достижения в областта. Текущият контрол се осъществява по време на занятия през семестъра чрез
курсови задачи и тестове по съответната точкова система. Обучението по дисциплината завършва с
писмен изпит върху учебния материал съгласно предварително представен конспект.
Извънаудиторната самостоятелна работа включва подготовка за решаване на тестове и практически
задачи, разработване на теми и е изцяло с практическа насоченост. Оценяването на постигнатите
резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на МОН от 30
септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. Окончателната оценка
отчита резултатите от текущия контрол и оценката от изпита в съотношение 1:1.
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: доц. д-р Снежана Ботушарова, тел. 073 / 88 66 21
АНОТАЦИЯ:
Конституционното право е основен отрасъл на правото и е основополагащ на цялата правна
система. Учебната дисциплина разглежда Конституционното право като публично право и отрасъл на
правната система, неговата същност, предмет и източници, както и особеностите на
конституционноправните норми и отношения. Особено внимание се отделя на българския
конституционализъм – възникване, развитие, перспективи, както и на съотношението между
международното и националното право в действащата Конституция и конституционните основи на
международните отношения. Изучават се организацията на държавната власт, системата на държавните
органи, и конституционноправния статус на гражданите.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Целта на курса е студентите да получат базисни знания за Конституцията, основните
конституционноправни институти и значението на международните отношения при функционирането
на държавата. Акцентът е поставен върху познанието и практическите измерения на проблемите, до
които студентите, с оглед на бъдещата им специализация, неизбежно биха се докоснали. Знанията,
придобити вследствие на обучението, са важни както за теоретическата подготовка на студентите, така
и за практиката им на национално и международно ниво.
Очаквани резултати: разбиране на значението на Конституционното право като основополагащ
отрасъл на правната система; запознаване и осмисляне на развитието на конституциите, на българския
конституционализъм и конституционното място на международното право и международните
отношения; придобиване на знания за конституционните основи и конкретните принципи на основните
системи на държавата, особено с оглед по-нататъшната специализация на студентите; формиране на
задълбочено и структурирано познаване на държавните органи и тяхното място в международен
контекст.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и
мултимедия. Самостоятелната подготовка предвижда подготовка за решаване на контролен тест през
семестъра. Цялостната проверка и оценка на знанията става по определена система. Тя включва текущ
контрол по време на обучението; и краен (семестриален ) изпит.
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И РЕЖИМИ
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 2л.+1су+0лу+0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: доц. д-р Николай Попов, тел: 073/88 66 21, е-mail: npopovilir@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината „Политически системи и режими” заема своето място в професионалната
подготовка на бъдещите бакалаври по международни отношения. Целта на обучението по
дисциплината е да даде знания за същността и особеностите на политическите системи и режими. Тя
включва изучаването на основни понятия и теории за политическата промяна, а също така и
анализирането на осъществяването на политическия процес в условията на смяна на една система с
друга. Особеностите на обучението по политически системи и режими се обуславят от
интердисциплинарния характер на тази дисциплина и функциите ѝ по отношение на познаването на
политическите системи. Тематиката на курса по политически системи и режими се свързва както с
другите дялове на политическите науки, така също и с другите обществени науки.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Целта на дисциплината е да даде знания за същността и особеностите на прехода от тоталитарни
и авторитарни политически системи към демократични политически системи. Това ще позволи на
студентите да разширят познанията си за политическите системи и прехода от една към друга, да
разсъждават върху реални проблеми от системата на международните отношения и политическия
процес и да формират умения и компетенции за справяне с възникващите актуални проблеми в
изучаваната област.
Чрез обучението по тази учебна дисциплина: се повишава интереса на студентите към
визираната проблематика и се съдейства за тяхното активизиране в процеса на собственото им
личностно и професионално развитие; подпомага се изграждането на личностна готовност за поефективно изпълнение на професионалните задачи и успешно справяне с конфликтни и стресови
ситуации, решаване на конкретни проблеми, свързани със спецификата на бъдещото професионално
ежедневие; стимулира се изграждането на мобилна и гъвкава нагласа към многообразни поведенчески
модели, които детерминират ефективното и успешно изпълнение на конкретните професионални
задачи; подпомага се развитието на евристичното и критичното мислене, на емпатийното разбиране, на
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любознателността, самостоятелността, стимулира се желанието за познание, стремежът за
самообучение и саморазвитие; насърчаване на толерантност, автономност, работа в екип и т.н.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Формите за организация и провеждане на обучението по дисциплината са лекции.
Организацията на обучението по учебната дисциплина се осъществява на два основни етапа –
подготвителен и изпълнителен. Предварителната организация на учебните дейности предполага, от
една страна, планиране на действията на преподавателя, а от друга – подготовка на студентите за
оптимално протичане на учебния процес (предварително поставяне на учебните задачи, разпределение
на отговорностите на всеки студент при работа в екип и пр.). Оценяването на студентите за
постигнатите резултати в процеса на обучение е съобразено с изискванията на наредба №21/30.09.2004
за прилагане на системата за натрупване на трансфер на кредити.
ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д-р Александър Рангелов тел: 073/88 66 21, е-mail: rangelov@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Този лекционен курс предлага ориентиране към основополагащи философски парадигми, към
основополагащи теми и стилове, разположили се в разнообразни културни сегменти от античния до
съвременния. Тематично групираното съдържание в курса споделя наличен консенсус относно
предмета на история на философията – независимо от вече битуващи съмнения за универсалността,
обосноваността и рационалността на философските идеи.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
История на философията и нейната предистория; Античност; Средновековие; Бог, природа и
човек във философията на Новото време; Трансцедалната философия; Панлогизъм; Философията на
живота; Прагматизъм; Неопозитивизъм. Възникване. Източници; Феноменология. Възникване.
Същност. Източници; Екзистенциализъм. Теоретически източници и философска същност;
Неотомизъм.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и
мултимедия. Текущият контрол се осъществява по време на занятия през семестъра чрез курсови
задачи, контролни работи и тестове по съответната точкова система. На студентите се предоставя
възможност за активна самоподготовка чрез разработването на реферати, изследователски проекти и
доклади, подготовка за решаване на тестове и контролни работи; разработване на теми с теоретична и
практическа насоченост. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен
изпит.
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
ECTS кредити: 8.0
Седмичен хорариум: 4л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д-р Татяна Хубенова, тел: 073/88 66 21, е-mail: rangelov@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
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Дисциплината „Международни икономически отношения“ има за цел да запознае студентите
със структурата на международните икономически отношения, механизма и спецификата на тяхната
реализация, основните тенденции и особеностите на развитието им в началото на новия XIX век.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят със същността на
отворения тип икономически отношения, международното разделение на труда и обусловените от това
международна търговия, международно движение на капиталиа, международна миграция на работна
сила, формирането и функционирането на свободни икономически зони и международни корпорации.
На анализ се подлагат и международните валутни отношения и международните валитни и финансовокредитни пазари.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана
извънаудиторна работа. Студентите се запознават с теоретичните основи на учебния материал, който
се съпровожда с подходящо подбрани примери, съобразени със специалността им. На семинарните
упражнения се провеждат разисквания, акцентира се върху обсъждане на проблемни ситуации,
самостоятелна и колективна работа по учебния материал и се оценява индивидуалната подготовка на
всеки студент. Самостоятелната извънаудиторна работа има за цел стимулира студентите
самостоятелно да прилагат на практика усвоените знания. Окончателната оценка по дисциплината се
формира след положен писмен изпит. За заверката на семестъра се изисква редовно посещение на
семинарните упражнения и положителни резултати от извънаудиторната работа.
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: доц. д-р Димитър Тюлеков, тел: 073/88 66 21, е-mail: dtyulekov@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Основната цел на лекционния курс е да изследва същността на изявата на международните
организации като един от основните субекти на международните отношения. В отделни тематични
раздели са разгледани двете основни категории: международни правителствени и международни
неправителствени организации. Предмет на особено внимание представлява анализът на тяхната
политическа и правна същност, залегнала в основата на техните устави. Значителна част от изложението
е посветена на класификацията организацията и функциите на отделните, най-представителни
международни правителствени и неправителствени организации. Специално внимание е отделено
както на връзките им с държавата и държавните институции, така и на ролята им на активен участник
в гражданското общество и на стимулатор на общественото мнение.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Главни акценти в програмата са: възникването на идеята за международно обединяване и
организиране, статута на международната организация като субект на международните отношения,
международните правителствени универсални организации, организацията на обединените нации
(ООН), системата от специализирани организации към ООН, ЮНЕСКО, международни правителствени
регионални организации, организация на Североатлантическия договор (НАТО), международни
правителствени организации, изградени на езиков признак, транснационални организации,
международни неправителствени организации, в икономическата, социалната, идеологическата,
културната и хуманитарната сфера, общественото мнение за тях и тяхното бъдеще.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Курсът по „Международни организации” включва 45 академични часа годишно за редовна
форма на обучение и контролирана извънаудиторна работа. Студентите се запознават с теоретичните
основи на учебния материал, който се съпровожда с подходящо подбрани случаи от практиката.
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Самостоятелната извънаудиторна работа има за цел студентите да бъдат стимулирани да работят сами
и творчески да прилагат усвоените знания при изследването на различните отношения възникващи при
дейността на международните организации. Оценката по учебната дисциплина „Международни
организации” се формира в края на курса на обучение като се оценяват отговорите на студентите по
писмено развити въпроси.
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
ECTS кредити: 5.0
Форма на проверка на знанията: изпит

Седмичен хорариум: 3л + 1су + 0лу +0 пу
Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Публичноправни
науки“
Лектори: доц. д-р Маргарита Чешмеджиева, тел: 073/83 32 08, е-mail: margo@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината „Административно право“ е основна юридическа дисциплина и има за цел да
даде знания на студентите за правната организация и функциониране на държавното управление, за
методите и формите на административната дейност, контрола върху нея, за отговорностите и защита на
правата и интересите на различните субекти на правото в процеса на държавното управление. Тя
изучава основните правни проблеми на изпълнителната дейност в Република България като
последователно се разглеждат елементите на юридическата ѝ характеристика, структурата и действието
на административно правните норми, основанията за възникването и съдържанието на
административните правоотношения, законовите и подзаконовите източници на административното
право.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината разглежда въпросите свързани с понятието за изпълнителна власт и
държавно управление, оперативната самостоятелност и обвързаната компетентност на държавната
администрация, предмета и системата на административното право, административноправни норми
и административни правоотношения, органите на изпълнителната власт, въпроса за държавна
служба и държавния служител, административните актове на изпълнителните органи,
административният правораздавателния контрол, административно - наказателната отговорност,
административните нарушения и наказания.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции и семинарни упражнения
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации,
решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задачи, самостоятелна и колективна работа
по учебния материал. Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено
с изискванията на Наредба № 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за
натрупване и трансфер на кредити.
ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ
ECTS кредити: 5.0
Седмичен хорариум: 3л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: доц. д-р Димитър Тюлеков, тел: 073/88 66 21, е-mail: dtyulekov@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината “Политическа история на балканските държави” има за цел да запознае
студентите с модерната история на балканските народи и техните държави. Нейното изучаване дава
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възможност на студентите да разберат по-добре основните закономерности в живота на балканските
народи през последните два века, които се оказаха съдбоносни за историческото развитие, за тяхното
съществуване. Лекционният курс насочва вниманието към най-важните, възловите въпроси от
историята на балканските народи. Специално внимание е отделено и на въпросите за мястото на
Балканите в системата на международните отношения през разглеждания период.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Съдържанието на лекциите запознава студентите с модерната история на балканските народи и
държави, методологията на научните изследвания, понятийно-терминологичня апарат, периодизацията
на балканската история. Анализира се процесът на Възраждане на балканските народи,
възстановяването на тяхната независимост, социално-икономическото им развитие и влиянието на
великите сили върху политиката на отделните балкански държави. Разглеждат се резултатите,
въздействието и последиците за балканските страни от Първата световна война, етномалцинствената
ситуация на Балканите между двете световни войни, балканските държави между политиката за
статуквото и ревизията.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, използва се също
мултимедия. Самостоятелната подготовка предвижда решаване на контролни задания, разработване на
теми с теоретична насоченост.Окончателната оценка по учебната дисциплина “Политическа история на
балканските държави” се формира в края на курса на обучение като се оценяват отговорите на
студентите по писмен въпрос върху една тема от конспекта, и се отчитат резултатите от
самостоятелната работа.
ТЕОРИЯ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА
ECTS кредити: 8.0
Седмичен хорариум: 4л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова, тел: 073/88 66 21, е-mail: nina_d6@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Лекционният курс има за цел да даде знания и да формира умения и компетентности за
същността, обхвата и съдържанието на теорията на външната политика. Той включва изучаването на
основни понятия, процеси и категориални единици, изясняването на които предоставя възможност за
усвояване на необходимите методологически подходи с оглед успешното анализиране на конкретни
външнополитически проблеми.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Международни отношения – същност, основи, концепции, изява; Система и подсистеми на
международните отношения; Субекти в международните отношения; Цели на международните
отношения; Външна политика. Определение, значение, еволюция; Връзки между вътрешна и външна
политика; Външнополитически процес и външнополитически курс; Външнополитически потребности,
интереси и цели; Външнополитическа стратегия и тактика; Конституционни начала п принципи на
външната политика на Република България; Външнополитически механизъм на Република България;
Координацията като важен елемент и средство на външнополитическия механизъм; Информационното
осигуряване на външната политика; Научно осигуряване на външната политика; Техники на външната
политика. Силови и несилови средства. Договорът, икономически и други мирни /силови и несилови/
средства за осъществяване на външнополитическата дейност. Дипломация – определение, историческа
ретроспекция
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана
извънаудиторна работа. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се
използва и мултимедия. Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, диспутиране,
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обсъждане, асоциативен метод, обсъждане на проблемни ситуации, самостоятелна и колективна работа
по учебния материал. През семестъра се провежда една контролна работа върху теоретични въпроси.
Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. За заверката на
семестъра се изисква редовно посещение на семинарните упражнения.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕГОВОРИ
ECTS кредити: 5.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектори: доц. д-р Николай Попов, тел: 073/88 66 21, е-mail: npopovilir@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Учебната дисциплина „Теория и практика на международните предовори” включва
изучаването на основните въпроси на теорията и практиката на международните преговори. Започва се
с общото понятие и историческото развитие на преговорите и тяхното значение като важна част от
съвременната система на международните отношения. Последователно се разглеждат теоретичните
елементи и юридическите характеристики на международните преговори, като се посочва тяхното
място в дипломатическата дейност на държавата.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с: международните
преговори, етапите, през които преминават, тяхната същност, историческото им развитие, техните
принципи, субекти и бект на международните преговори, както и видовете преговори, формите за
мирно уреждане на международните спорове, техниките на преговаряне, начинът за определяне на
дневния ред, избора на тактическа линия, периодите, през които преминават преговорите, методите и
похватите за тяхната подготовка и провеждане и заключителните документи на преговорите.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана
извънаудиторна работа. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин като
запознава студентите с теоретичните основи на учебния материал по отношение въпросите, свързани с
международните преговори. Семинарните упражнения се провеждат под формата на разисквания, в
рамките на които се акцентира се върху основните моменти като се оценява индивидуалната подготовка
на всеки студент.Самостоятелната работа предвижда изготвянето на доклади и реферати.
През семестъра се провеждат две контролни работи върху теоретични въпроси. Окончателната
оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. За заверката на семестъра се изисква
редовно посещение на семинарните упражнения и положителни оценки на контролната и
извънаудиторната работа.
ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу
Форма на проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Публичноправни науки“
Лектор: проф.д-р Добринка Чанкова, тел. 073 833208, е-mail: chankova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Процесите на обновяване на законодателството и развитие на юридическата практика у нас,
приемането на България за член на Съвета на Европа, Европейския съюз, НАТО и др. и ратифицирането
на редица международни договори по правата на човека обуславят потребността от изучаване на
проблематиката по правата на човека и тяхната защита.
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Учебната дисциплина разглежда основни въпроси на ученията за правата на човека, системата
на фундаменталните права и свободи, както и способите и механизмите за тяхната защита. Правата на
човека са разгледани като предмет на вътрешното и на международното право.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
І Модул- Общи въпроси на правата на човека
Цели: осмисляне на идеята за правата на човека, нейните исторически аргументи и основни
теории
Очаквани резултати: разбиране на смисъла и значението на концепцията за правата на човека
ІІ Модул - Инструменти и механизми за защита на правата на човека
Цели: запознаване с инструментите и механизмите за защита правата на човека
Очаквани резултати: придобиване на знания за практическа реализация и защита на правата на
човека
ІІІ Модул- Специфични въпроси на правата на човека
Цели: запознаване в дълбочина с отделни въпроси и с новите измерения на правата на човека.
Очаквани резултати: формиране на активна гражданска и професионална позиция за защита
правата на човека.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни
средства и видеофилми. Провеждат се симулации с участието на студентите. За самостоятелна работа
се възлага обзор на литературни източници, изготвяне на 7резюмета на статии, подготовка на есета.
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително от
преподавателя, взема се предвид работата по време на семестъра.
EКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ECTS кредити: 3.5
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектори: гл. ас. д-р Анна Христова, тел: 073/88 66 21, е-mail: annahristova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания по основните проблеми в
развитието на екологичната политика на ЕС, да усвоят инструментариум и познания за анализ и оценка
на етапите и съвременното състояние на политиката на Европейския съюз и дейностите за управление
на околната среда, както и да познават целите, принципите и направленията на актуалната екологична
политика на ЕС и в частност на екологичната политика на Р България.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с такива проблеми като
влиянието на човешката дейност върху околната среда, глобалната екологична картина в началото на
ХХI век, основни етапи, цели и процедури за вземане на решения по отношение на екологичната
политика на ЕС. Освен това се засягат и такива теми като основни принципи на българското
законодателство в областта на опазването чистотата на въздуха, приоритетите на българската политика
в областта на продуктовата политика и управлението на отпадъците, европейската политика на борба
срещу изменението на климата и разрушаване на озоновия слой и др.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината е изградено на базата на последователно преминаване на учебния
материал на основата на принципа от общото към частното, от теоретичното към практикоприложното
и използване на метода на сравнителния анализ. Лекционният курс се провежда по традиционно
утвърдения начин, като се използва мултимедия. Оценката на знанията на студентите се оформя на
основание на резултатите от проведения писмен изпит (тест).
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ТЕОРИИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И
ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА
ECTS кредити: 6.0
Седмичен хорариум: 3л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „История”
Лектори: доц. д-р Диана Велева, тел: 073/88 66 21, е-mail: velevad@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Предмет на учебната дисциплина е сравнителният анализ на теоретичното обосноваване на
международните отношения и външната политика и поглед към еволюцията на научното мислене и
методология и резултатите от тях в областта на теоретичните познания и мотивация за развитието на
международните отношения като доктрина и практика. Разгледани и анализирани са всички основни
школи и идейно-теоретични течения във външната политика и международните отношения от XIX век
до наши дни.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с: теоретичното
обосноваване на международните отношения, анализа на основните понятия в МО и външната
политика, субектния подход при анализа на възникването и развитието на МО и външната политика,
структурения и системния метод на анализ, суверенитета и мястото на държавата в теориите за МО и
външната политика, теоретичните концепции на либерализма, консерватизма, реализма, марксизма и
неомарксизма, транснационализма, неореализма, теорията на конфликтите, както и най-новите теории
и виждания за МО и външната политика.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана
извънаудиторна работа. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин като
запознава студентите с теоретичните основи на учебния материал. Семинарните упражнения се
провеждат в лабораторията за тестови изследвания, като се използват и учебни филми.
През семестъра се провежда една контролна работа върху теоретични въпроси. Окончателната
оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. За заверката на семестъра се изисква
редовно посещение на семинарните упражнения и положителни оценки на контролната работа.
МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО
ECTS кредити: 6.0
Седмичен хорариум: 3л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектори: Доц. д-р Николай Марин, тел: 073/88 66 21, е-mail: marin@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Предмет на Международното публично право са най-важните задължителни принципи и норми
в отношенията между държавите и другите субекти на съвременните международни отношения. В
дисциплината се изучават въпросите, свързани с населението, територията,морското право, правото на
международните договори, както и дипломатическото и консулското право. Същевременно с това се
разглеждат и въпросите, свързани с правото и дейността на международните организации и техните
главни органи. В дисциплината се обръща и особено внимание на мирните средства за разрешаване на
международните спорове, а също така и международното хуманитарно право по време на война.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Възникване, понятие и същност на Международното публично право; Източници и субекти;
Отговорност на държавата, международните организации и индивида според международното право;
Основни права и свободи на човека; Гражданство; Правен режим на чужденците и право на убежище;
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Екстрадация и експулиране; Държавна територия и граници; Международни реки; Правен режим на
териториално и открито море; Въздушно и космическо пространство; История, същност и развитие на
ООН, правомощия на главните органи; Международното право по време на война и въоръжени
конфликти; Международен договор; Дипломатическо и консулско право.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Лекции и семинарни упражнения. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения
начин, като се използва и мултимедия. Семинарните упражнения включват дискусии и аудиторна
заетост. Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.
МЕЖДУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ECTS кредити: 6.0
Седмичен хорариум: 3л + 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д-р Габриела Белова, тел: 073/88 66 21, е-mail: gbelova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Основната цел на лекционния курс е студентите да придобият необходимите теоретични и
практически знания по важните за всяка държава и за целия свят въпроси на международната и
националната сигурност на съвременния етап и в новите условия, по-важните от които са: глобализиран
свят, екзистенциална криза, непознати/асиметрични заплахи и рискове за мира, членството на
Република България в НАТО и ЕС.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Главни акценти в програмата са: основните понятия и категории в досегашното традиционно
разбиране на стратегиите за разрешаване на глобалните кризи, концепциите и стратегията на днешните
международни съюзи и велики сили, по-конкретно: НАТО и ЕС, САЩ, Китай, Русия, Индия и други,
борбата за природни ресурси, особено енергийни – в най-широкото и актуално разбиране на проблема
за енергията, личностните аспекти на сигурността, включително използуването на методи и средства за
колективно и индивидуално въздействие от сферата на психотрониката, националните аспекти на
сигурността или т. нар. национална сигурност, националните интереси и тяхното осъзнаване,
националното съгласие и единство, специфичното място, интереси и възможности на България като
люлка на съвременната световна цивилизация.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Практическите упражнения включват: самостоятелен анализ на основни проблеми в
лекционния курс, прилагане на методи за генериране на идеи и оценк, вкл. мозъчна атака, сценарии,
Делфи и т.п., колективна разработка на карта на енергийните зависимости, прогноза и препоръки за
енергийна стратегия на ЕС и България, самостоятелно критично разглеждане на нови, вкл.
неортодоксални идеи и предложения в сферата на глобалната сигурност, способи и техники за
индивидулна защита от енергийно-информационни въздействия, работа с Интернет ресурси в сферата
на сигурността, дискусии и контролни работи.
ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЮИЕ
ECTS кредити: 3.5
Седмичен хорариум: 3л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „История”
Лектори: доц. д-р Диана Велева, тел: 073/88 66 21, е-mail: velevad@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
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Основната цел на лекционния курс е студентите да придобият най-общи и специализирани
знания за съдържанието, аспектите и развитието на международните отношения, за принципите, целите
и приоритетите на външната политика на балканските страни. Изясняват се приоритетите, етапите и
проблемите във външнополитическата активност на балканските държави, ролята и мястото на
международните отношения на Балканите като регионална подсистема.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Съдържанието на лекциите запознава студентите с външно-политическата ситуация на
Балканите в заключителната фаза на Втората световна война 1944-1945 г., следвоенното устройство на
Европа и външната политика на балканските държави, специфичните характеристики във
външнополитическата активност на балканските държави в условията на “лагерно противопоставяне”,
разгледани са радикалните промени в геополитическата ситуация и външнополитическата обстановка
на Балканите през 90-те години та ХХ век, евроатлантическата интеграция на държавите от Югоизточна
Европа – изходните позиции, практическата дейност, резултатите и перспективите.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, използват се също
мултимедия. Самостоятелната подготовка предвижда решаване на контролни задания, разработване на
теми с теоретична насоченост.Окончателната оценка по учебната дисциплина “Външна политика на
Балканските държави” се формира в края на курса на обучение като се оценяват отговорите на
студентите по писмен въпрос върху една тема от конспекта, и се отчитат резултатите от
самостоятелната работа.
ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА САЩ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
ECTS кредити: 6.5
Седмичен хорариум: 4л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: гл. ас. д-р Вероника Стоилова, тел: 073/88 66 21, е-mail: vstoilova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината „Външни отношения на САЩ и европейските страни“ има за цел да запознае
студентите с външната политика на най-влиятелните и значими на този етап субекти в международните
отношения като САЩ и водещите европейските страни. В съдържанието на учебната дисциплина са
включени външната политика на САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Германия, както и на малките
и средните европейски държави. Разглеждат се също и процесите, оказващи влияние върху
многостранните външнополитически връзки, формирането на външнополитическите съюзи,
разделението на света на две сфери на влияние и рухването на двуполюсния модел.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите запознават студентите с: външната политика на президентите на Теодор
Рузвелт и Уидроу Уилсън, ачало на Студената война, олитиктаа на сдържаност и контрол и политиката
към разведряване, външната политика на САЩ като геополитика, особеностите на Втората “студена“
война, характеристиките на доктрината „Рейгън“,политиката на Маргарет Тачър, Тони Блеър, Ген.
Шарл Дьо Гол, външната политика на ФРГ, Обединена Германия в края на XX и началото на XXI век,
външната политика на СССР и ролята на Русия в съвременния свят, трансформирането на лидерството
на САЩ към световен хегемонизъм, Отношенията САЩ – Русия.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана
извънаудиторна работа. Лекционният курс със студентите се провежда по традиционно утвърдения
начин на запознаване с теоретичните основи на учебния материал, който се съпровожда с подходящо
подбрани случаи от практиката. Семинарните упражнения се провеждат по предварително зададени
теми, върхо които се провежда дискусия, целяща по– доброто усвояване на материала, акцентира се
върху основните моменти и се оценява индивидуалната подготовка на всеки студент. Самостоятелната
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извънаудиторна работа има за цел да подготви студентите да прилагат усвоените знания и да анализа
на различни проблеми, свързани с външната политиката на отделните държави. През семестъра се
провежда една контролна работа върху теоретични въпроси. Окончателната оценка по дисциплината се
формира след положен писмен изпит. За заверката на семестъра се изисква редовно посещение на
семинарните упражнения и положителни оценки на контролната и извънаудиторната работа.
ДИПЛОМАТИЧЕСКО И КОНСУЛСКО ПРАВО
ECTS кредити: 6.0
Седмичен хорариум: 3л + 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектори: Доц. д-р Николай Марин, тел: 073/88 66 21, е-mail: marin@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Предмет на дипломатическото и консулското право са най – важните въпроси в официалните
отношения между държавите и другите субекти на международното право. Особено внимание се отделя
на статута, задачите и правното положение на дипломатическото представителство, както и на
постоянните представителства на държавата в международните организации, делегациите на
международни конференции, специалните мисии, и други органи за външни отношения на държавата.
Специално място е отделено и на консулския институт.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
В дисциплината се разглеждат темите за дипломацията, външната политика и международно
право; държавни органи за външни отношения, източници на дипломатическото и консулското правом
дипломатическо представителство; привилегии и имунитет на дипломатическото представителство,
ООН, специалните мисии, правен статут на делегациите на международни срещи и конференции
консулско представителство видове консулства, привилегии и имунитети на консулското
представителство и неговия персонал.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се осъществява чрез лекционни занятия, по традиционно
утвърдения начин, като се използва и мултимедия. Самостоятелната подготовка предвижда решаване
на контролни задания и разработване на теми с теоретична насоченост. Оценяването на постигнатите
резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба № 21 на МОН от 30
септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.
ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ
ECTS кредити: 7.5
Седмичен хорариум: 4л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: доц. д-р Димитър Тюлеков, тел: 073/88 66 21, е-mail: dtyulekov@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Лекционният курс е предназначен за студенти от специалността Международни отношения,
редовно обучение. Той анализира етапите, процесите и тенденциите в развитието на външната политика
на България. Темите са представени хронологично и обхващат годините от Освобождението (1878г.) до
нашата съвременност. Акцентира се най-вече върху периода след Втората световна война. Специално
внимание е отделено на българската външна политика в края на 20-то и в началото на 21-то столетие.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите запознават студентите с българската дипломация от Възраждането до
началото на XXI век. Анализира се външнополитическата ориентация на България и
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външнополитическата стратегия за реализация на националните интереси, политиката на Република
България към някои приоритетни държави от различни региони и механизмите и институциите на
съвременната българска външна политика.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, използва се също
мултимедия. Самостоятелната подготовка предвижда решаване на контролни задания, разработване на
теми с теоретична насоченост.Окончателната оценка по учебната дисциплина “Външна политика на
България” се формира в края на курса на обучение като се оценяват отговорите на студентите по писмен
въпрос върху една тема от конспекта, и се отчитат резултатите от самостоятелната работа.
МЕЖДУНАРОДНО МОРСКО ПРАВО
ECTS кредити: 2.5
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: катедра „Международно право и международни отношения“
АНОТАЦИЯ:
Основната цел на лекционния курс е студентите да придобият знания за международното
морско право. В дисциплината са включени основни теми, които разглеждат същността, източниците и
методите, които се прилагат, както от практична гледна точка, така и от научна.В тази връзка се обръща
внимание на субектите на международното морско право, правната уредба на морското дъно и
прилежащите зони. Освен това се изучава и правния режим на морските пространства, като
териториалното море, изключителната икономическа зона, откритото море, международните проливи
и канали. Специално внимание е отделено на юредическата защита на морската среда от престъпни
актове и по точно новата категория международни престъплания, извършвани на море като например
морското пиратство, морския тероризъм и незаконния трафик на наркотични вещества по море.
Същевременно с това се анализират и новите тенденции в областта на международното морско право,
като се представя еволюцията в международноправната система за налагане на индивидуална
наказателна отговорност според международното право. Проследява се и дейността на Международния
трибунал по морско право и новите аспекти на развитие на обща морска политика на Европейския съюз.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Понятие и историческо развитие на международното морско публично право; Източници на
международното морско право; Отграничение между международното морско публично и частно
право; Субекти на международното морско публично право; Правна уредба на морските съдове; Правен
рена морските пространства; Правен режим на вътрешните морски води; Правен режим на чуждите
кораби; Правен режим на пребиваване на кораба на чуждо пристанище; Правни основи за осигуряване
на морската сигурност; Международноправно регламентиране на трудовите правоотношения на
моряците; Юридически механизми и средства за опазване на морското пространство от замърсяване;
Обща характеристика и същност на свободите на открито море; Международноправен режим на
проливите и каналите, използвани от международното корабоплаване; Роля и значение на
международни междуправителствени морски организации.ООН и кодификация и прогресивното
развитие на морското право. Международна морска организация; Правораздавателна юрисдикция и
състав на Международния трибунал по морско право; Същност на международните морски
престъпления и необходимост от нова правна уредба; Правен анализ на по важните типични
международни морски престъпления- морски тероризъм, морско пиратство и незаконен трафик на
наркотични вещества; Предложения за усъвършенстване на правната уредба и превенция на
международните морски престъпления; Същност и развитие на общата морска политика на ЕС; Роля и
значение на Ребублика България в общата морска политика на ЕС; Основни правни тенденции при
бъдещо развитие на международното морско публично право.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
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Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с използването и на
мултимедия. Самостоятелната подготовка предвижда подробно изучаване на основните етапи в
развитието на Международното морско право и добро ниво на познаване на съвременните
международни процеси в неговата правна уредба. Оценяването на постигнатите резултати в процеса на
обучението е съобразено с изискванията на Наредба № 21 на МОМН от 30 септември 2004 г. за
прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.
ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИТЕ И АФРИКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ
ECTS кредити: 2.5
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова, тел: 073/88 66 21, е-mail: nina_d6@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Учебният предмет е предназначен за студенти от специалността „Международни отношения“.
Курсът от лекции има за цел да даде познания за същността, обхвата и съдържанието на процесите,
протичащи в страните от Латинска Америка и Африка /без Арабските държави/. Важността му се
определя от редица фактори, като най-главен от тях е пренасянето на относителната тежест на
конфронтацията Изток-Запад към противопоставянето богатия Север – бедния Юг, както и все още
неустановилите се трайни отношения между страните от т.н. “Трети свят” от една страна, и техните
отношения с развитите държави, от друга. Като се използва отчасти /поради липса на време/
историческия процес през последните четиридесет години и относителната тежест на държавите от
посочените региони в световната политика в нейната цялост, както и стремежът към засилването на
интеграционните процеси в единия от тях /Латинска Америка/, целта е да се покаже
взаимозависимостта между процесите, произтичащи в тези страни и страните от Европа. Проследена е
ролята на Движението на необвързаните държави и неговото влияние през 60-те и 70-те години върху
някои международни организации като Организацията на американските държави и Организацията за
африканско единство.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Латинска Америка; Организация на американските държави; МЕРКОСУР /Латиноамерикански
общ пазар; Андската общност; Бразилия; Аржентина.; Мексико; Централна Америка и Карибски
басейн; Африкански континент; От организацията за Африканско единство към Африканския съюз;
Англоговорящи държави в региона; Френскоговорящи държави; Португалскоговорящи държави;
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с използването и на шрайбпроектор и мултимедия. Семинарните и упражнения се провеждат по предварително зададени теми,
върху които се провежда дискусия, целяща по доброто усвояване на материала. Запознаване с
основните външно политически концепции и развитие на политическит процеси, и усвояване на
различни особености на държавите от Латинска Америка и Африканския регион. В тази връзка
студентите трябва да полагат систематизирана подготовка насочена към по добро усвояване на
материала чрез анализиране на политически събития и изследване на конкретни проблеми. Оценяването
на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на
МОМН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ЦЕРЕМОНИАЛ, ПРОТОКОЛ И ПРАКТИКА
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: гл. ас. д-р Вероника Стоилова, тел: 073/88 66 21, е-mail: vstoilova@law.swu.bg
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АНОТАЦИЯ:
Предмет на изучаване са: правилата на международната вежливост и поведение в официалната
дипломатическа работа, в деловата международна дейност и личностното общуване. Новите средства
за комуникация, по-конкретно Интернет, направиха общуването глобално и индивидуално и повишиха
значението на правилата на т.н. „Бизнес протокол“. Най-нови научни достижения на социалната етика
и социо-информациониката изведоха на преден план личностните и психологическите аспекти в
човешкото общуване. Бизнес протоколът и социо-информациониката са естествено допълнение към
традиционния обхват на дисциплината.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основни акценти: Дипломация и дипломати. Начало и прекратяване на дипломатическата
мисия. Дипломатически привилегии и имунитети. Консули, Бизнес протокол , социоинформационика
– основни понятия, принципи и практика, Дипломатически протокол и правила на вежливостта.
Почести и официално старшинство. Церемонии, национални празници. Бизнес протокол,
социоинформационика, Приеми, визитни картички, официално облекло и носене на отличия. Бизнес
протокол, социоинформационика – основни понятия, принципи и практика, Конференции-подготовка
и състав на делегацията. Привилегии и имунитети. Визити. Разполагане на конференцията. Връзка с
пресата. Доклади на делегациите. Приеми. Бизнес протокол, социоинформационика, Дипломатическа
кореспонденция, Международни спогодби - встъпване в сила, действие и прекратяване. Бизнес
протокол, социоинформационика, Международни организации и международни длъжностни лица.
Привилегии и имунитети. Старшинство. Бизнес протокол , социоинформационика
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Лекциите се съпровождат с компютърни видео демонстрации и филми, Пауър пойнт
презентации, дискусии и решаване на казуси по основни теми. Използват се контролни задания и
курсови работи, самостоятелна работа с Интернет източници. Оценяването отчита индивидуалното
присъствие и участие. Изпитът съчетава писмената и устната форми.
МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНСКИ ТЕХНОЛИГИИ
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: катедра „Международно право и международни отношения“
АНОТАЦИЯ:
Основната цел на обучението по дисциплината е студентите да усвоят основните тенденции в
развитието на мениджмънта като наука и практика, новите парадигми на мениджмънта.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите съдържат основни тенденции в развитието на мениджмънта като наука и
практика. Белезите на ХІХ век в мениджмънта, мениджмънт между реда и хаоса, мениджмънт в
глобална среда. Мултинационални компании, начини на навлизане. Степен на интернационализация на
бизнеса. Международни лицензионни съглашения. Франчайзинг. Смесени фирми. Консорциуми.
Мениджмънт в процеса на преход към информационно общество. Информационни системи за
управленски решения. Мениджмънт и предприемачество. Предприемачески стратегии. Бизнес-план
напредприемача. Мениджмънт на кризисни ситуации. Формиране и управление на екипи. Мениджмънт
на проекти. Критерии за оценка и селекция на стратегически проекти. Мениджмънт на бюджета на
времето. Системен анализ на ефективността на мениджмънта като процес. Бенчмаркингът като
управленски инструмент. Кариерите в мениджмънта и мениджмънта като кариера. Управление на
промените в публичния сектор. Модели, етапи и подходи за управление на промените. Какво и как
управляваме при управление на промените.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
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Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и
мултимедия. Лекционният курс включва разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации,
решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа
по учебния материал. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит.
ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ
ECTS кредити: 4.5
Форма на проверка на знанията: изпит

Седмичен хорариум: 3л.+ 1су + 0лу + 0пу
Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д-р Александър Рангелов тел: 073/88 66 21, е-mail: rangelov@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Външнополитическият анализ и прогнозиране са важно звено в адаптирането на
външнополитическата практика към промените във външната среда. В лекционния курс е описана
спецификата на това вероятностно значение, спиращо се както на структурите на миналия опит, така и
на информационните масиви, портретиращи наличните ситуации.
Анализирани са възможностите за създаване на хипотетични модели, които да осветлят найвероятните позиции и действия на опонентите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
Специално внимание е отделено на информационното осигуряване на предикаторите.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят със спецификата на
външнополитическите анализи, основните задачи на външнополитическите анализи и прогнози,
особеностите на информационното описание на външнополитическите процеси, различните методи на
прогнозиране.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и
мултимедия. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен и устен изпит.
ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ECTS кредити: 6.0
Седмичен хорариум: 3л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д-р Габриела Белова, тел: 073/88 66 21, е-mail: gbelova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Правото на Европейската общност и на ЕС се отличава съществено,както от международното
право, така и от вътрешното право на държавите-членки на ЕС. То представлява уникален автономен
правопорядък, който поставя специфични теоретико-практически въпроси. Този самостоятелен правен
ред се намира в непосредствени и сложни отношения с националната правна система на всяка държавачленка.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят със същността, предмета,
метода и системата на ПЕС, с неговите източници, принципи, субекти, органи и техните актове, с
основните права в правото в ПЕС, правната основа на Общия пазар, правната същност на
Икономическия и валутен съюз, правния израз на Общата търговска политика, Общата селскостопанска
политика, Общата транспортна политика, Общата регионална политика, социалната и енергийната
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политика на ЕС, правната основа на външните отношения и сигурността и сътрудничеството в областта
на правосъдието и вътрешните работи в ЕС.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана
извънаудиторна работа. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин като
запознава студентите с теоретичните основи на учебния материал по отношение на изграждането на
нов тип правна система. Семинарните упражнения се провеждат под формата на разисквания, в рамките
на които се акцентира се върху основните моменти като се оценява индивидуалната подготовка на всеки
студент. Самостоятелната работа предвижда изготвянето на доклади и реферати. През семестъра се
провежда една контролна работа върху теоретични въпроси. Окончателната оценка по дисциплината се
формира след положен писмен изпит. За заверката на семестъра се изисква редовно посещение на
семинарните упражнения и положителни оценки на контролната и извънаудиторната работа.
ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ
ECTS кредити: 6.0
Седмичен хорариум: 3л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д-р Габриела Белова, тел: 073/88 66 21, е-mail:
gbelova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Лекционният курс по Европейско политическо сътрудничество и интеграция проследява
генезиса, развитието, функциите и институционалната характерстика на различните структури за
интеграция и сътрудниество, връзката и взаимната допълнемост между тях като елементи на
съвеременната и бъдеща архитектура за стабилност в Европа. Въвеждат се основни понятия, свързани
с процеса на европейска интеграция и се проследятат основните етапи при задълбочаването и
разширяването на европейското обединение. Обясняват се същността на понятието 'наднационалност'
и се разкриват особеностите на интеграционните процеси в сравнение с традиционнотот
междуправителствено сътрудничество. Разглежда се развитието на Европейско политическо
сътрудничество и прерастването му в ОПОВОС и ЕПСО. Обръща се внимание на нововъведенията от
Лисабонския договор.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Развитие на идеите за европейска интеграция и обединение на Европа; Обединителни процеси
в Централна и Източна Европа от края на Втората световна война до началото на 90-те години на XX
век; Понятие за ‘сътрудничество и интеграция’ и начало на европейските интеграционни процеси;
Подписване на договорите за създаване на Европейска икономическа общност и Европейска общност
за атомна енергия – март 1957 г.; Договорът от Маастрихт – 1993 г.; Генерални ревизии на
Учредителните документи на ЕС – договор от Амстердам – 1997г. и договор от Ница – 2000 г.;
Разширяване на Европейското обединение; Договорът от Лисабон – 2009 г.; България и ЕС; Институции
на ЕС; Развитие на общоевропейския процес за сигурност.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Лекции и семинарни упражнения. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения
начин, като се използва и мултимедия. Семинарните упражнения включват дискусии, самостоятелна
работа и конспектиране на статии по актуални проблеми, както и научно-практически разработки по
конкревтен въпрос. Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с
изискванията на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване
и трансфер на кредити.
ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ АЗИЯ И АРАБСКИТЕ СТРАНИ
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ECTS кредити: 2.5
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: д-р Мирослава Цонева, тел: 073/88 66 21
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината има за цел да запознае студентите с проблемите, с които в наши дни се сблъскват
във външната си политика мнозинството от развиващите се страни, като акцентът е поставен върху
арабските страни и страните от Далечния изток. Тези проблеми, особено близкоизточната криза,
ислямът и ислямският фундаментализъм, ислямисткият тероризъм, арабският национализъм,
проблемът с неразпространението на ядрено оръжие сред нестабилни държави, еволюцията на
външната политика на тези държави след Втората световна война, специфичните регионални проблеми
– Корейската война, Виетнамската война, Иранската революция, Афганистанският проблем, Иракският
проблем и др. са изключително сложни и разрешаването на самите проблеми или на техните последици
ще изисква още дълго време и много усилия не само от страна на тези държави, но и на световната
общност. В самостоятелни теми е разгледана външната политика на отделните засегнати държави.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Темите на лекциите, които дават възможност на студентите да се запознаят със съдържанието
на предмета, са следните: Ислямът, арабският национализъм, тероризмът, Близкоизточният конфликт
– териториални аспекти и палестинския проблем, Западносахарския конфликт, азиатските държави след
Втората световна война, Корейската война, Виетнамските войни, външната политика на Египет, Сирия,
Ливан, Ирак, Йордания, Саудитска арабия и страните от ССДАЗ, Йемен, Либия, Судан, Алжир, Тунис,
Мароко, Китай, Япония, страните от Индокитай, двете корейски държави, Индия, Пакистан, Иран,
Афганистан, Индонезия.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Изслушване на лекционен курс, в който студентите се запознават както с теоретичните основи
на материала, така и с конкретни исторически примери, потвърждаващи тази теоретическа основа. През
семестъра се провежда една писмена контролна работа върху конкретна текуща тема на
международните отношения, а в края на курса – писмен изпит по зададена тема. Оценка на писмените
разработки по шестобална система, а при необходимост – устна беседа за доуточняване на оценката. За
заверка на семестъра се изисква положителна оценка на контролната работа.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРОВЕ И КОНФЛИКТИ
ECTS кредити: 2.5
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, катедра „Международно право и
международни отношения“
Лектори: проф. д-р Габриела Белова, тел: 073/88 66 21, е-mail:
gbelova@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Основните теми, включени в дисциплината, са както теорията за анализ на причините за
възникването на конфликтите и различните научни и практически подходи за тяхното регулиране, така
и особеностите на съвременните конфликти от края на XX и началото на XXI век, ролята на държавите
и международните правителствени и неправителствени организации в тези процеси. В отделна тема се
разглежда теорията и практиката на регулиране на конфликта, както и различни модели на управление
на кризи (инициативи на международни организации като ООН, ОССЕ и НАТО). Проследяват се
тенденции, характерни за съвременността и се моделират прогнози в средносрочна и краткосрочна
перспектива. Дисциплината ‘Международни спорове и конфликти’ запознава студентите с основни
понятия, институти и специфики на съвременната политическа конфликтология.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
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Същност, съдържание и теоритични традиции на конфликтологията; Типология на
конфликтите; Урегулиране; Същностна характеристика на конфликтите в Двуполюсния свят;
Тенденции в развитието на конфликтите в края на XX и началото на XXI век; Цивилизационна
детерминираност на конфликтите; Същност и значение на националната държава в теорията на
конфликтите; Моралът в политиката; Мирни средства и подходи за регулиране на конфликта;
Принудителни мерки при урегулирането на конфликтите; Международни структури и организации за
регулиране на конфликтите.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и
мултимедия. Целите и значимостта на дисциплината се открояват и чрез усвояването на основните
съвременни механизми за предотвратяване и разрешаване на международните конфликти. Предвижда
се и самостоятелна работа, включваща изготвянето на реферати и разработване на теми с теоритична
насоченост. Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с
изискванията на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване
и трансфер на кредити.
МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
ECTS кредити: 6.0
Седмичен хорариум: 3л.+ 1су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Гражданскоправни
науки“
Лектор: доц. д-р Анна Джумалиева, тел. 073 833208
АНОТАЦИЯ:
Учебната дисциплина „Международно частно право“ (МЧП) включва практикуването и
решаването на казуси и дискусии. На студентите се възлага разработване на есета и реферати по някои
от най-важните институти на Международното частно право.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Същност, предмет, метод и система на МЧП; Източници и принципи на МЧП; Правно
регулиране на частноправните отношения с международен елемент; Действие на отпращащите норми;
Стълкновение на закони в МЧП; Физически и юридически лица в МЧП; Държавата и международните
организации в МЧП; Правните сделки в МЧП; Представителство в МЧП; Външноикономически сделки
и договори; Вещни правоотношения с международен елемент; Интелектуалноправни и
облигационноправрни отношения в МЧП; Правен режим на международните плащания и кредитиране;
Външноикономическият договор; Договорът за международна продажба на стоки; Договорът за
международен превоз на товари; Догоеор за застраховане с международен елемент; Лицензионен
договор; Договор за аутсорсинг с международен елемент; Договор за лизинг; Семейноправни
отношения, налседствени и трудови правоотношения с международен елемент; Решаване на спорове
при наличие на международен елемент – международен търговски арбитраж.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и
мултимедия и шрайбпроектор. Семинарните и практически упражнения са върху теми, предполагащи
дискусия за по-добро възприемане на материала от студентите, както и задаването на самостоятелна
работа. Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията
на Наредба № 21 на МОМН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер
на кредити. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. За
заверката на семестъра се изисква редовно посещение на семинарните упражнения и положителни
оценки на контролната и извънаудиторната работа.
ПРАВО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ
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ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектори: доц. д-р Николай Марин, тел: 073/88 66 21, е-mail: marin@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Учебната дисциплина включва изучаване на основните въпроси на теорията и практиката на
международните договори. Започва се с общото понятие и историческото развитие на международните
договори и тяхното значение като важна част от съвременната система на международните отношения.
Последователно се разглеждат теоретичните елементи и юридическите характеристики на
международните договори, като се посочва тяхното място в дипломатическата дейност на държавата.
Детайлно се проследяват различните видове договори, както и етапите, през които те преминават.
Обръща се внимание на института за регистрация на международните договори и практиката на
Генералният секретариат към ООН. Прави се подробен анализ на необходимите предпоставки за
започване на преговори и на заключителните документи, с които те завършват. Теоретичният материал
се илюстрира богато с примери от световната практика на международните договори, а в края на курса
се отделя значително внимание на мястото на международните договори в практиката на Република
България.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Понятие за международен договор. Наименование на международния договор. Видове
договори; Структура на международните договори. Форма и език на международните договори. Ролята
на международния договор в съвременното международно право; Понятие за право на международните
договори. Кодификация на правото на международните договори; Субекти на правато на
международните договори-държави, международни организации, нетипични субекти; Страни в
международните договори. Трети страни. Действие на договорите по отношение на трети страни.
Международни договори, установяващи обективен режим; Организационни форми за подготовка на
международните договори. Международни преговори. Характерни черти на съвременните преговори;
Сключване на международен договор. Традиционна техника. Ускорено и опростено сключване на
международни договори; Органи, представляващи държавата при сключване на международни
договори. Пълномощия и инструкции; Приемане и установяване на автентичността на текста на
международните договори; Способи за изразяване на съгласие за обвързване с международен договор.
Подписване, размяна на документи, съставляващи договор, ратификация, приемане, утвърждаване,
присъединяване. Ратификация и конфирмация според действащото българско право; Резерви и
декларации. Развитие на института на резервите. Общо правило за формулиране на резервите.
Приемане на резервите и възразяване срещу тях. Правни последици на резервите; Влизане в сила на
международните договори; Действие на международинте договори във времето и пространството.
Изпълнение на договорите; Правно значение на регистрирането на международните договори при
режима на ОН и ООН. Депозиране на международните договори; Тълкуване на международните
договори-принципи и способи; Прекратяване на действието на международните договори. Основания,
процедура и последици от прекратяването на международните договори според Виенската конвенция
за правото на договорите от 1969 г.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО:
Лекции. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и
мултимедия. Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с
изискванията на Наредба № 21 на МОМН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване
и трансфер на кредити.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Публичноправни науки“
Лектор: проф.д-р Добринка Чанкова, тел. 073 833208, е-mail: chankova@law.swu.bg
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АНОТАЦИЯ:
Процесите на обновяване на законодателството и развитие на юридическата практика у нас,
приемането на България за член на Съвета на Европа и ратифицирането на редица международни
договори по правата на човека обуславят потребността от изучаване на проблематиката по правата на
човека и тяхната защита. Особено внимание следва да се обърне на Европейския съд по правата на
човека като наднационална институция за защита на фундаменталните права и свободи.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Историческа еволюция на идеята за наднационална защита на правата на човека;
Конституиране на Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/; Структура на ЕСПЧ; Юрисдикция на
съда; Производство пред Европейския съд по правата на човека по индивидуалните жалби. Обявяване
от съставите на недопустимост; Заключение на отделенията по допустимостта и по същество;
Препращане на делото в голямото отделение.Правомощия на голямото отделение; Встъпване на трета
страна по делото; Заличаване на жалба от списъка на делата; Приятелско уреждане на спора;
Разглеждане на делото от съда; Решение на отделението.Справедливо удовлетворение; Преразглеждане
на делото от голямото отделение. Окончателни решения; Задължителна сила и изпълнение на
решенията на съда; Съвещателни мнения на съда; Практика на Европейския съд по правата на човека
относно продължителността на гражданското и наказателното производство; Практика на Европейския
съд по правата на човека относно правото на справедлив процес; Практика на Европейския съд по
правата на човека относно правото на зачитане на личния и семейния живот; Практика на Европейския
съд по правата на човека относно свободата на словото; Практика на Европейския съд по правата на
човека относно правото на свобода и сигурност.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни
средства и видеофилми. Провеждат се симулации с участието на студентите. За самостоятелна работа
се възлага обзор на литературни източници, изготвяне на резюмета на статии, проучвания на казуси.
Студентите, които не са събрали необходимите единици, следва да представят допълнителни
разработки. Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително
от преподавателя.
ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА РУСИЯ И ПОСТСЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО
ECTS кредити: 2.5
Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения”
Лектори: проф. д. ик. н. Нина Дюлгерова, тел: 073/88 66 21, е-mail: nina_d6@law.swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Учебната дисциплина „Външна политика на Русия и постсъветското пространство” е
предназначена да запознае студентите с мястото и тежестта на Русия и държавите от постсъветското
пространство в системата на международните отношения. Анализират се съдържанието и основните
насоки на съвременната външна политика за периода 1991-2021 година. Изучават се основните школи
на руската стратегическа и външнополитическа мисъл („западняци”, „държавници”, „цивилизатори”).
Обръща се специално внимание на тежестта на енергийния фактор в руската външнополитическа
стратегия. Обучението включва също обстоен прочит на съвременното състояние и перспективи на
развитие на отношенията на Руската федерация със страните ОНД, ЕС, САЩ, Северна Африка и Близък
изток, Балканите, Южна и Източна Азия (Китай, Япония и Индия). В хода на разглеждането на
отношенията на Москва със страните от постсъветското пространство се прави и анализ на основните
насоки на външната политика и регионалната геополитическата тежест на три страни от ОНД –
Украина, Азербайджан и Казахстан.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
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Дисциплината запознава студентите със основните насоки и характер на външната политика на
Русия и три други страни от ОНД, със структурите, инструментите и механизмите на европейската
външна политика и дипломация, с отношенията на Русия с водещи държави и международни
организации. Тя е необходима предпоставка за изучаването на редица други дисциплини в
бакалавърската програма. Освен основните направления (школи) на руската външна политика, се
разглеждат също: лобизмът в руската външнополитическата практика; политиката на Русия в
постсъветското пространство (ОНД) - западният (Украина, Беларус, Молдова), кавказкия
(Азербайджан, Армения, Грузия) и централно-азиатския вектор (Казахстан, Киргизия, Туркмения,
Узбекистан); балканският вектор на руската външна политика; съвременното състояние и динамика на
руско-американските отношения; външната политика на Русия в Близкия изток и Северна Африка.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Основната форма на обучение е лекционна. Преподавателят улеснява усвояването на материала
от страна на студентите чрез използването на мултимедия и провокиране на кратки „брейн-сторм”
дискусии в хода на лекциите. Извънаудиторната робота включва и изготвянето на информационноаналитична разработка по зададен казус. Организацията на оценяването е съобразено с изискванията на
МОН за прилагане на системата за натрупване и преобразуване на кредити. Оценката се формира в края
на курса на обучение на базата като средноаритметична оценка от устния изпит и текущия контрол
(домашното писмено задание), проведен съгласно предварително предоставен на студентите изпитен
конспект.
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