ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ
за ОКС „Магистър“, специалност „Мениджмънт на медикосоциалните дейности и общественото здраве”,
за учебната 2022/2023 г.
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.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ
ИЗПИТ
Приемният кандидатстудентски изпит в спец. „Мениджмънт на медикасоциалните дейности и общественото здраве“ се извършва под формата на тест.
Оценяването на теста става по точкова система, като полученият общ брой
точки се превръща в оценка от шестобалната система.
Кандидат-студентите се явяват и на устно събеседване по въпроси от
актуално естество за медика-социалните дейности и здравната система, както
и за мотивацията им да изучават специалността.

