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ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ 

за ОКС „Магистър“, специалност „Мениджмънт на медико-

социалните дейности и общественото здраве”, 

за учебната 2023/2024 г.  

1. Здравен мениджмънт - същност и значение.

2. Групово и обществено здраве - определение и основни показатели.

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.
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ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ 

ИЗПИТ

Приемният кандидатстудентски изпит в специалността „Мениджмънт на ме-
дико-социалните 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 акту-
ално естество за медико-социалните дейности и здравната система, както и за 
мотивацията им да изучават специалността.


