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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 

Специалност: (код и наименование) 

Ф Ф С 0 4 0 1 1 3 

 

Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО  

Преподавател: Проф. П. Макариев 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 15 

Доклад/Презентация 15 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 % 

2.  Текуша самостоятелна работа /контролно 10% 

3.  Курсов учебен проект 30% 

4.  Изпит 50% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът е предназначен за студенти, които се подготвят за учителска правоспособност по 

училищните дисциплини от т. нар. „Философски цикъл” и по-конкретно – за преподаване на „Етика и 

право”. Съдържанието на курса  и методите на неговото преподаване са съобразени с необходимостта 

бъдещите учители да са в състояние да допринасят за формирането на правово съзнание у учениците 

като необходимо условие за тяхното гражданско участие в обществения живот. В съответствие с ДОИ 

за този учебен предмет акцентът пада върху проблематиките на легитимността на правовата уредба на 

нашето общество, на човешките права, на зависимостите между държавно устройство и гражданско 

общество. 
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Предварителни изисквания: 

НЯМА 

 

Очаквани резултати: 

Познания върху основни правни категории и проблеми; умения за въвеждане на учениците в 

проблематиката на дисциплината по атрактивен, но не повърхностен начин, с използване на 

разнообразни методи на преподаване. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хорариум 

1 Що е право. Морал и право 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

2 Структура на правото 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

3 Естествено-правната и правно-позитивистичната парадигми във философията 

на правото. Ранни теории. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

4. Естествено-правната и правно-позитивистичната парадигми във философията 

на правото. Съвременни теории. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

5 Демократични механизми на легитимиране на норми. Етическият 

формализъм като модел за легитимиране на правни норми. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

6 Демократични механизми на легитимиране на норми. Комуникативната 

рационалност като средство за легитимиране на правни норми. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

7 Права на човека 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

8 Права на малцинствата 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

9 Етически универсализъм, културен релативизъм и човешки права 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

10 Държава и право 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

11 Право и гражданско общество 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

12 Българската Конституция и правната система в Р. България 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

13 Международният правов ред 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

14 Правна регулация на информационното общество 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

15 Обучението по Етика и право в цикъла "Философия" на средното училище 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Що е право. Морал и право 

2 Структура на правото 

3 Естествено-правната и правно-позитивистичната парадигми във философията на правото. 

Ранни теории. 

4. Естествено-правната и правно-позитивистичната парадигми във философията на правото. 

Съвременни теории. 

5. Демократични механизми на легитимиране на норми. Етическият формализъм като модел за 

легитимиране на правни норми. 

6. Демократични механизми на легитимиране на норми. Комуникативната рационалност като 

средство за легитимиране на правни норми. 
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7. Права на човека 

8. Права на малцинствата 

9. Етически универсализъм, културен релативизъм и човешки права 

10. Държава и право 

11. Право и гражданско общество 

12. Българската Конституция и правната система в Р. България 

13. Международният правов ред 

14. Правна регулация на информационното общество 

15. Обучението по Етика и право в цикъла "Философия" на средното училище 
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Дата: 14.02.2013 г. Съставил: проф. П. Макариев 


