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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПРАВО"
Направлението включва спе-

циалност "Право" и осигурява 
широкопрофилно обучение за 
придобиване на образовател-
ната и квалификационна сте-
пен "магистър". Учебният план 
е структуриран съобразно На-
редбата за единните държав-
ни изисквания за придобиване 
на висше образование  по спе-
циалност "Право" и квалифика-
ция "Юрист".

Студентите от това про-
фесионално направление изуча-
ват задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Предоставя 
им се възможност да обогатят своите знания съобразно техните интереси с 
правни дисциплини в областта на международната защита правата на човека, 
устройство на територията, конкуренцията, обществените поръчки, между-
народното морско право, медиацията и извънсъдебното решаване на спорове, 
потребителското право, туристическото право, интелектуалната собстве-
ност, американското право (на английски език), австрийското право (на нем-
ски език) и др.

Практическото обучение на студентите се подпомага чрез провеждане 
на ежегодни стажове, отделно от задължителните стажове за специал-
ността, съвместно със съдии от Софийски районен съд и Администрати-
вен съд София-град. 

В резултат на обучението студентите получават отлична теоретич-
на и практическа подготовка, която е предпоставка за тяхната успеш-
на реализация като юристи в различни правни области.
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Висше образование по специалността "Право" се придобива в образователната и 
квалификационна степен "магистър" в Юридическия факултет към УНСС. Учебният план 
е структуриран съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване 
на висше образование по специалност "Право” и професионална квалификация "Юрист”.

Основни области на получените  знания:
 y задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка;
 y усвояване на основите на научно-изследователската и научноприложната дейност;
 y осигуряване на образователна мобилност и международна сравнимост на знания-
та и уменията;

 y развитие на способности за адаптация в условията на икономически, технологиче-
ски и социални промени;

 y изграждане на усет и професионални умения за задълбочен анализ, прогнозиране, 
регулиране и моделиране на  социалните процеси и дейности; 

 y прилагане на съвременни модели за оценка и тълкуване на действащото законо-
дателство, както и на актуални социални ситуации от съвременния обществен 
живот с помощта на правнонормативния сравнителен и историкоправен анализ.
Цели: Обучението по учебния план за специалност "Право" осигурява на студентите 

широкопрофилна подготовка по взаимодействието между обществените структури, 
съдебната власт и други субекти от публичния и частния сектор.

Форма на обучението: редовна
Продължителност на обучението: пет години и половина /единадесет семестъра/
Форма на прием: два приемни изпита под формата на тест - по български език и 

по история.
Форма на завършване: полагане на три държавни изпита съгласно Наредбата за 

единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност 
"Право” и професионална квалификация "Юрист”.

Учебният план включва както задължителните дисциплини съгласно Наредбата за 
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност 
"Право” и професионална квалификация "Юрист” и учебния план за спец. "Право” в ЮФ 
на УНСС, така и голямо разнообразие от факултативни и избираеми дисциплини, които 
подпомагат обучението и квалификацията на студентите с оглед техните интереси 
в различни области на правото. 

СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"
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На студентите от специалността се предлага възможност да изучават и правни 
дисциплини в областта на  устройството на територията, нотариалната дейност, 
конкуренцията, обществените поръчки, финансовите институции, енергетиката, ту-
ризма, интелектуалната собственост, международното морско право, международната 
защита правата на човека, медиацията и извънсъдебното решаване на спорове  и др.

По време на учебния процес се акцентира освен на теоретичната подготовка на 
студентите, така и на техните  практикоприложни умения за решаване на конкрет-
ни правни казуси в различни направления на правното познание чрез участие в правни 
клиники, разработване на курсови работи и др. Наред със задължителните стажове по 
"Гражданско и наказателно право” и "Граждански и наказателен процес”, които се про-
веждат в пети курс пред органите на съдебната власт, Юридическият факултет към 
УНСС осигурява и допълнителни възможности за практическо обучение, изцяло на добро-
волни начала. Така въз основа на подписани с председателите на Софийски районен съд и 
Административен съд София-град меморандуми, всяка учебна година през зимен и летен 
семестър се провеждат стажове със студенти от 2-ри до 5-ти курс, съвместно със 
съдии от тези съдилища. От летния семестър на учебната 2014/2015 година успешно 
се поставя и началото на сътрудничество с Административен съд София-област.

За усъвършенстване знанията и уменията на студентите, преподавателите от 
Юридическия факултет на УНСС организират специализирани кръжоци с практическа 
насоченост с цел подготовка на студентите за различни публични изяви, като напри-
мер участия в национални и международни състезания в отделни правни области. Всяка 
година по покана на ръководството на Юридическия факултет представители на съдеб-
ната власт, държавната администрация, адвокатурата и др. изнасят публични лекции 
по актуални проблеми пред студентите от специалност "Право".

Предвидена е и възможност за обучение на английски език по различни правни дис-
циплини с оглед индивидуалните интереси и бъдещата професионална насоченост на 
студентите от специалността, като например сравнително конституционно право, 
европейско договорно право, европейско право в областта на обществените поръчки, 
правна закрила на марката и промишления дизайн на ЕС, европейско дружествено право. 
Голям е интересът към курсовете по Американско право и Австрийско право, които се 
провеждат съответно на английски език, и немски език. Въз основа на международния 
обмен по програмата Еразмус е осигурено участие на студенти от УНСС в учебния 
процес на чуждестранни висши училища.

Възможности за реализация: на различни позиции в системата на законодателна-
та, изпълнителната и съдебната власт, както и в частния сектор. 


