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Защо днес тази професия е много нужна? 
 
Първо, защото социалните работници са специалисти по злото в човека и между 
хората: те се учат не да делят индивидите на лоши и добри, а да обясняват проявите на 
злото; и 
Второ, защото в условия на социален преход съблазнените да изоставят ценностите, за 
да се отдадат на ламтежа си, са много и времето трупа в тях тежки угризения. Все 
повече от тези хора търсят решенията, които социалните работници се учат да намират. 
 
Кои са обичайните проблеми, които се поставят пред социалните работници? 
 
Това са проблеми, които ограничават свободата на хората да бъдат каквито искат: 

• Да са независими – от дилъри и наркотици, от сутеньори и насилници, от  
роднини и институции, от завист и разрушителност; 

• Да не търпят лишения - поради телесни увреждания, необосновани страхове, 
незаслужена вина,  вменен срам; 

• Да не са жертви – на предразсъдъци, извратеност, власт, мошеници, бедност, 
болести. 

 
На какво се учат бакалаврите по социална работа? 
 

• На отношения между хората – природни и делови, в групи, семейства и 
организации 

• На социалните проблеми в различните възрасти поради лишения или травми от 
средата 

• На трудностите на хората с вродени или придобити нарушения 
• На методите и етиката на интервенциите 
• На критиката на социалната политика 

 
Защо в НБУ ще станете забележителен социален работник? 
 

• Защото всяка година приемаме само 15 от вас за да работим с всеки така, че да 
стане неповторим в професията 

• Защото всички преподаватели са международно признати не само като учени, а 
и като високо квалифицирани специалисти с голяма практика в постигането на 
необратими промени през отношенията с клиентите .  

• Защото нашата учебна програма първо формира умовете ви за либералната идея 
(2 години), а след ви води да приложите новите си умоове към рицарски добра 
кауза (2 години).    

• Защото знанията, които ще придобиете през тези 4 години ще ви направят 
различни от останалите. Начинанието е трудно и скъпо, но си струват и 
усилието и парите и (вижте съдържанието на програмата по-долу).   

 
* * *  

 
 
 
 



Каква е програмата на обучение и колко струва? 
 
1-ви семестър     2-ри семестър 
Отношения между хората    Отношения между хората 
Философия или  Социология   Философия или Социология 
Институции     Социални защити 
Учене от опита или Мозъкът на човека  Групови отношенияи или Научни изследвания 
 
3-ти семестър     4-ти семестър 
Социална психология    Социална психология 
Културата или Глобалният свят   Културата или Глобалният свят 
Психични разстройства у възрастни  Психични разстройства у деца 
Психоанализа 1     Психоанализа  2     
Семейна динамика или Човешката група  Привързаност или Семейно консултиране 
Социална патология или Невропатология  Рехабилитация или Училищна готовност   
 
5-ти семестър     6-ти семестър 
Законодателство 1    Законодателство 2 
Клинична социална работа 1   Клинична социална работа 2 
Интервю и оценка 1    Интервю и оценка 2 
Семейно интервю и оценка   Координниране на случая 
Работа по случая 1    Работа по случая 2 
Програми от грижи    Управление на служба 
Семинар: Законодателство    Семинар: Психиатрия и социална работа 
Семинар: Оценка на случая   Семинар: Психоанализа и социална работа 
Семинар: Наблюдение на служба   Проект: Документиране и социална работа 
Стаж:  Работа в програма    Самостоателна работа: Теза 
Самостоателна работа: Теза 
 
7-ми семестър     8-и семестър 
Техники: Депресия    Етика в социалната работа 
Техники: Зависимост    Техники: Личностови разстройства 
Техники: Осиновени деца    Техники: Изоставане в развитието 
Техники: Безработни    Техники: Деменция 
Техники: Жертви    Техники: Разстройства в развитието 
Наблюдение на кърмаче и дете   Техники: Живот в институции 
Семинар: Социални защити и служби  Семинар: Етична комисия 
Семинар: Привързаност и социална работа Стаж : Наблюдение на служба 
Семинар: Системна теория и социална работа Самостоятелна работа: Теза 
Самостоателна работа: Теза 
 
Всеки от 8-те семестъра излиза по около 1200 лева, а отсъствието ви от час заради 
„ангажименти” не се приема: професионалната етика на социалната работа изисква още 
от студентската скамейка да решавате конфликта  между удоволствието и дълга 
рицарски.  
Неприемливо е, когато бъдете посочен да изкажете мнение или гледна точка, да 
отклоните очакването на преподавателя си. Това не е просто нарушение на добрия тон 
каквото е включеният телефон в час. Това е избор да не участвате, което ви 
квалифицира в много по-голяма степен като потребители на социални услуги, 
отколкото като доставчици.  
     * * * 
Как се влиза в бакалавърската програма? 
Веднага щом вземете теста за приемне в университета поискайте среща с д-р Румен 
Петров,  НБУ, Корпус 2, ет. 1, стая 114-а, всяка срядя. Свържете се с него на тел. 0878 
10 99 39; 0887 49 44 17. 
 
     * * * 



Кои са преподавателите 
 

Д-р Тома Томов, професор по психиатрия и психоаналитик (член на Кралския колеж 
по психиатрия, Великобритания и Световната психоаналитична асоциация). Тази 
магистърска програма въплъщава много от личния му опит и в двете му области на 
компетеинция, натрупан в международни води. 
 
 
Д-р Златка Михова, главен асистент, в процедура за доцент по социални дейности и 
фамилен терапевт (член на Международната асоциация по фамилна терапия и 
председател на Управителния съвет на Българската асоциация по фамилна терапия) 
 
 
Д-р Д-р Харалан Алексансдров, в процедура за доцент по социални дейности 
(член на Български институт за отношения между хората; Институт Отворено 
Общество (член на управителния съвет 2001 – 2009); Асоциация “Прозрачност без 
граници” (член-учредител); член на редакционната колегия на международното 
научно списание Organisational and Social Dynamics) 

 
Д-р Светлозар Василев, асистент по психоаналитични изследвания. Той е психиатър 
и лицензиран психоаналитик (член на Международната психоаналитична 
асоциация). 
 
 

  
Д-р Галина Маркова, преподавател по клинична социална работа (член на 
Българска асоциация за обучение в социалната работа, член на изпълнителния 
комитет Глобално партньорство за трансформативна социална работа. Участва в 
редакционните колегии на Smith College Studies in Social Work и е редактор в    

                         списание Reflective Practice. 
 
Майя Младенова, психиатър и психоаналитик (член Международната 
психоаналитична асоциация). Интересува се как студентите формират ценностите 
и нагласите от професионалната идентичност на клиничен социален работник с 
метода на супервизията и какво изисква това от супервизорите в програмата. 
 

 
Д-р Румен Петров, главен асистент по групови отношения (член на Международната 
асоциация по групова психотерапия; член на Международната фондация за развитие 
на социалното сънуване „Гордън Лорънс”, Лондон; представител в България на 
Международната организация за развитие на психоаналитичното разбиране на 
обществото (OPUS) Лондон). 
 

  
Д-р Антоанета Матеева, преподавател по клинична социална работа (член на 
Европейския регоинален съвет на Международното общество за 
психоаналитични изследвания на организациите (ISPSO);  член на 
Международната организация за развитие на психоаналитичното разбиране на  

                          обществото (OPUS). 
 

Д-р Яна Кацарова, клиничен социален работник, психосоциален рехабилитатор. 
Членува в  Българска асоциация по психотерапия, Българска асоциация на 
социалните работници, Сдружение «Общество Адаптация», Сдружение за 
развитие на психосоциалната рехабилитация в България, Фондация “П.У.Л.С. ,  

                          гр. Перник. 


