
 ПРОГРАМА ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И 

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

за ОКС „Магистър“ (специалност „Управление на медико-

социалните дейности и общественото здраве”)

1. Същност на управлението.

2. Роля на Ръководителите. Управленчески умения.

3. Същност, съдържание и изисквания към методите на социалната работа.

4. Класификация на методите на социалната работа – общи и специфични.

5. Комуникативни техники и умения в социалната работа.

6. Социална работа с индивиди – настройване и договаряне, работна фаза,
приключване и преход.

7. Закон за Социално подпомагане.

8. Закон за семейни помощи за деца.

9. Закон за интеграция на хора с увреждания.

10. Закон за закрила на детето.

11. Семеен кодекс.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Ставрев С. – Основи на управлението, С. 1999

2. Христов С. – Основи на управлението, Варна, 1997

3. Андреева Л.,К. Каменов –Теория на стопанското управление, С.1998

4. Пенчев П., И. Пенчева – Основи на управлението, ВТ, 2002

5. Шулман Л. – Изкуството да се помага, С. 1996

6. Хонет А. – Социална динамика на пренебреженията, С. 2001

7. Динамика на социалната работа, Киев, 1996

8. Комуникации и кризисни състояния, С. 2002

9. Савов С. – Лекционен курс „Основи на социалната работа”, ВТ, 2000

10. Димитров Д. – Достоверност на социологическата информация, С. НиК, 1983

11. Христова Хр. и колектив – Социално подпомагане и социални услуги –
Нормативни актове, С. ИК ”Труд и право”, 2005

12. Златарев М. и колектив – Основи на правото, С.2002

13. Конституция на Р България.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Преглеждането и оценяването на писмените работи по “Управление 
на медико-социалните дейности и общественото здраве” се извършва в съот-
ветствие с Правилника за прием на студенти магистри по специалността 
“Управление на медико – социалните  дейности и общественото здраве” за ОКС 
магистри (IIІ семестъра);



1.2. Основа при проверката и оценяването на писмените работи е Основи на 
управлението на социалните дейности (1-2 въпрос), Методология на социална-
та работа (3-6 въпрос), Социално законодателство и право (7-11 въпрос);

2. При разглеждане на кандидатстудентските работи и поставяне на оконча-
телната оценка се има предвид следното:

2.1. Изчерпателно, вярно и конкретно изложение на фактическия материал;

2.2. Структуриране на съдържанието по поставените въпроси;

2.3. Поставяне акцент върху основните моменти, и там, където е възможно, 

извършване на сравнителна характеристика на разискваните явления;

2.4. Степен на усвояване на специфичния изказ на дисциплината, адекватно 
използване на съответния понятиен апарат и терминология;

2.5. Обща езикова култура, вкл. недопускане на правописни грешки;

3.След излагане на писмената си разработка, всеки кандидат-студент пре-
минава устно събеседване пред изпитната комисия по темата която е изложил 
писмено.  




