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МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА  
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ОТ ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

10. Социални дейности 

Професионално направление - 3.4 Социални дейности  

Форма на обучение - задочна  

Продължителност - 3 семестъра 

За кандидати - бакалаври или магистри от други професионални 

направления  

Балообразуване: среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните 

изпити 

Ръководител: доц. д-р Милена Йоргова 

Катедра: "Организация и методология на социалните дейности" 

каб. 210, 406 (ІV корпус), тел. (062) 615 068, (062) 615 074 

 

Програмата е ориентирана към кандидати, които имат трайни интереси в 

областта на социалната защита и доставката на социални услуги. Обучението цели 

придобиване на задълбочени знания за социалните процеси, конфликти и неравенства в 

обществото; социалната защита и нейните стратегии и политики; системите от 

социални дейности и тенденциите в развитието им; методологията, организацията и 

управлението на социалната работа; съвременните тенденции в развитието на 

социалната работа и социалните услуги. Развиват се умения за оценяване на 

потребности и планиране на действия за справяне с проблемите на лица, семейства и 

групи, намиращи се в различна степен на риск; реализиране на активно 

застъпничество за защита интересите на уязвими лица и групи и осигуряване на 

достъп до ресурси и услуги; подкрепа на подпомаганите лица и семейства; критичен 

анализ и прилагане на модели за превенция, намеса и оценка в социалната работа; 

прилагане на европейските и международни стандарти за социална работа; работа в 

екип; управление и контрол при предоставянето на ефективни и качествени услуги в 

сферата на социалната работа; участие в научни и практико-приложни изследвания 

и прилагане на техни резултати в социалната практика. 

Завършилите програмата намират професионална реализация на 

длъжностите от професионална група "Специалисти по социална работа и 



консултиране" от Националната класификация на професиите и длъжностите в Р. 

България. Те могат да работят като служители и ръководители на различни равнища 

в институции за социална защита и социално подпомагане; в структури за социални 

услуги; в държавната и общинска администрация, в организации на юридически лица с 

нестопанска цел със социален предмет на дейност. Подготовката им позволява 

професионална реализация в съответни социални организации и специализирани 

структури в други европейски страни, в общоевропейската администрация и в 

международни организации със социални цели и връзка със социалната работа и 

защита. 

 


