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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава базови познания за професията социална работа. Учебната 

програма е структурирана съобразно основните аспекти на професията, запознава с парадигмите 

за човешкото поведение и с понятиен апарат, който формира професионалната идентичност на 

социалния работник.   

 
 
 
 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за същността на професията 

социална работа и за нейните параметри. По-конкретно, студентите трябва: 

o да се запознаят с историята и възникването на социалната работа; 

o да познават основните аспекти на законовата уредба на социалната работа; 

o да познават методиката за изследване и диагностика в социалната работа;  

o да познават основната структура на институциите за практикуване на социалната работа; 

o да боравят с основния понятиен апарат и др.  

 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е въвеждаща и основополагаща в професията и няма изисквания за 

предварително слушане на други дисциплини. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Специалност „Социални дейности и консултиране” в структурата на БСУ. Организация 
на учебната програма. Стаж. 
 
Тема 2. Исторически преглед на социалната работа като професия. Българска Асоциация на 
Социалните Работници – БАСР. 
 
Тема 3. Дефиниция за социална работа. Функции на социалната работа. Мисия на професията.  
 
Тема 4. Законова уредба: Закон за социалното подпомагане.  
 
Тема 5. Законова уредба: Закон за закрила на детето.  
 
Тема 6. Законова уредба: Закон за лицата и семейството. 
 
Тема 7. Етичен кодекс на МФСР и НАСР, САЩ. Принципи в социалната работа.  
 
Тема 8. Професионална идентичност на социалната работа – връзка с другите професии. 
 
Тема 9. Обекти и субекти на социална работа. Роли на социалния работник.  
 
Тема 10. Институции и основни сфери за практикуване на социална работа. Корпоративна 
култура. Връзки между социалните услуги и бизнеса. 
 
Тема 11. Основни професионални умения и личностни качества на социалния работник. 
Критерии за професионална компетентност. Основни социални умения. Социална и емоционална 
компетентност. 
 
Тема 12. Основни понятия в СР. 
 
Тема 13. Методи на социална работа.  
 
Тема 14. Основни парадигми в социалната работа - Психодинамично направление; Поведенческо 
направление (бихейвиоризъм); Хуманистично и Феноменологично направление; Социодраматичен, 
Психодраматичен подход. Ролева теория; Системни теории; Интегративни подходи. Мултимодален 
подход и др. 
 
Тема 15. Водене на случай. Супервизия. Професионално прегаряне. 
 
Тема 16. Професиограма. Длъжностна характеристика на социалния работник.  
 

 
 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват през 

семестъра и се предават при явяване на изпит.     

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работа на всеки студент през семестъра се оценява с резултатите от разработената 

курсова задача и чрез семестриалния изпит с изпитен тест. При формиране на крайната оценка, 

освен резултата от семестриалния изпит се имат предвид и присъствие на лекции и участие в 

презентации. 

 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 
1. Адлер, А. Индивидуална психология – практика и теория. С., 2005. 



2. Бренър, Ч. Увод в психоанализата. С., 2003. 

3. Ейвъри, Б. Принципи на психотерапията. С., 2000. 

4. Маслоу, Е. Мотивация и личност. С., 2000. 

5. Митева, П. Методи в помагащите професии. С-Б., 2006. 

6. Нунев, С. Основи на социалната работа. Ш., 2001. 

7. Петрова, Н. Основи и методи на социалната работа. С., 2001. 

8. Мирчев, М. Текстове 1 и 2. Асса-М., 2009.  

9. Закон за социалното подпомагане. 

10. Закон за закрила на лицата и семействата. 

11. Фройд, З. Психоанализа., С. 2005. 

12. Egan, G. The Skilled Helper-A Systematic Approach to Effective Helping. California.,1999. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Арънсън, Е. Човекът – “Социално животно”, С., 1984 

2. Белова, М. Н. Бояджиева, Г. Димитрова, Кл. Сапунджиева,  

 Теоретични основи на възпитанието, С., 1997 

3. Кусев, Ив. Основи на социалната работа. С., 1998. 

4. Тодорова, Е. Реалната помощ. ВСУ, 1999. 

5. Шулман, Л. Изкуството да помагаш на индивиди, семейства и групи. С., 1995. 

 

 

 

 


