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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина „Професионална етика на социалния работник” е предназначена 

за студенти от бакалавърска програма „Социални дейности и консултиране” и Студенти от 

магистърската програма „Социално консултиране на деца и семейства” (двугодишен курс на 

обучение за завършили ОКС„бакалавър” друга специалност).  Професионалната етика се 

разглежда като съвкупност от специфични нравствени норми, регулиращи поведението и 

взаимоотношенията между хората, които произтичат от тяхната обща професионална дейност 

и от спецификата на условията, в които човек е поставен от професията, която упражнява. 

Спецификата на професионалната етика се определя като синтез между традиционните 

нравствени ценности и ценностите от технологичен, организационен и управленски характер. 

В съдържателен аспект акцентите са ориентирани към: 

- разбиране на философската категория „етика” и нейната производна „професионална 

етика” като науки, изучаващи системата от норми за нравствено поведение на хората, техните 

задължения към обществото и един към друг; 

- етични професионални кодекси – история, принципи, еволюция, структура, 

съдържание, основни етични положения, стандарти за поведение на хората от професията; 

- национални и международни документи, регламентиращи професионалното 

поведение в социалната сфера – структура, съдържание, принципи. 

Учебният курс е  структуриран в пет относително обособени тематични модула 

свързани в йерархическа последователност, съобразно вътрешната философия и логика на 

учебната дисциплина. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните морални 

принципи в професионалната дейност на социалния работник, да формулира етично-

нравствените стандарти на поведение при изпълнение на професионалните задачи, при 

общуването с различни субекти и при различни условия, да утвърди позитивизма и асертивното 

поведение. 



 2 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината „Професионална етика на социалния работник” се изучава като 

теоретико – приложна и предполага предшестващи познания по основи на социалната работа. 

Тъй като няма строго научен характер и необходимост от предходна интердисциплинатна 

конкретика, а по-скоро е с мотивиращ характер, не се изисква предварителна подготовка от 

определени научни области. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Етиката като философска категория и начин на общуване 

Тема 2. Приложна етика. Типове: професионална, служебна, бизнес-етика, екологична, 

биоетика, педагогическа, етика на семейно-битовите отношения и др. 

Тема 3. Национални и международни документи, регламентиращи нравствено-етичните 

взаимоотношения и професионалното поведение в работника в социалната сфера – принципи, 

основни положения 

Тема 4. Етичен кодекс на социалната работа (Приет на Делегатското събрание на НАСР 

през 1979 и преработено през 1990 и 1993). 

Тема 5. Етичен кодекс на социалния работник (БАСР) 

Тема 6. Етичен кодекс на работещите с деца (ДАЗД) 

 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

1. По време на занятия студентите разработват индивидуално: 

- оценка на ефективновността на Етичните кодекси; 

- предложения за ревизия на Етичните кодекси. 

2. Всеки студент разработва самостоятелно задание и докладва резултатите от него.  

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на всеки студент се оценява с текуща оценка и оценка от семестриален изпит. 

При оформянето на окончателната оценка освен резултата от семестриалния изпит се има 

пред вид и текущата оценка. Текущата оценка се формира на базата на участие в лекциите и 

упражненията, на разработената курсова задача  
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Семестриалният изпит е изпълнението на задачa за самостоятелна работа по която 

устно се събеседва с допълнителни, уточняващи въпроси.  
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