
Социална педагогика 

Професионално направление: Педагогика 
Образователно-квалификационна степен: бакалавър 
Професионална квалификация: социален педагог 
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Форма на обучение: редовна 
Балообразуване: вж. Приложение № 1 

 
 Завършилите специалността „Социална педагогика“ са подготвени за проучване и анализиране на со-

циалния статут на групи и категории от населението в национален или регионален аспект; издирване, реги-
стриране и предлагане за подпомагане на семейства или отделни граждани, които съгласно с действащото за-
конодателство се определят като социално слаби и инвалиди; определяне и оформяне на правоползването 
на: безплатни или частично платени лекарства, помощи за неработещи, неосигурени и самотни майки и за 
войнишки семейства, безплатно пътуване на многодетни майки; насочване за включване в домашен социален 
патронаж, обществени трапезарии или настаняване в специализирани домове за социални грижи; съставяне 
на документи, контролиране на спазването на нормативните документи и изразходването на средства за крат-
косрочно или дългосрочно социално осигуряване; определяне на категориите на труда и базовите доходи при 
пенсиониране, както и на размерите на различните видове пенсии; участване в разпределението и раздаване-
то на хуманитарни помощи; ръководене, контролиране и методическо организиране на дейностите в социал-
ните заведения; дейности със социално занемарени деца и с нежелано (отклонено) поведение. В процеса на 
обучение студентите имат възможност да изберат една от следните специализации: работа с лица в третата 
възраст, деца, юноши, младежи и семейства в риск. 
 Дипломираните в специалносттa могат да работят в интернати, пансионати и домове за деца и възрастни, 
в отделите „Социални грижи“ към кметствата, в социалния патронаж, бюрата по труда, в детски педагогически 
стаи (след допълнителна квалификация). 
  По време на следването си студентите могат да изучават допълнителни дисциплини (срещу заплаща-
не), чрез които да придобият широкопрофилна квалификация „детски и начален учител“, за която се получава 
отделно от дипломата удостоверение. 
 При определени условия те могат да продължат обучението си не по-малко от една година за придобиване 
на образователно-квалификационна степен „магистър педагог“, чрез която получават по-тясна специализира-
ща подготовка по определени програми. 
 
 Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Социална педагогика“ 
без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и 
комуникативните способности. 

 


