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Защо е важно да учиш в университет? 
Защото в университета се образоваш по много начини:  от книги, лекции и записки; от 
преподаватели, служители и студенти; от приятелства, спорове и спречквания. Всички тези 
начини на учене променят човека като го правят все повече да прилича на другите 
     * * * 
А ако искаш да се учиш от опита си, да ставаш все по-добър за това, за което опитът ти 
говори, че си призван? Къде става това?  
Разбира се, че пред компютъра (ако си призван за програмист); на спортната площадка (ако си 
роден за състезател); на сцената (ако попрището ти е в изкуствата). 
     * * * 
Ако обаче призванието ти е да разбираш неразбираемото в хората и отношенията им, 
къде отиваш да се учиш тогава? 
В Студентския социален център на НБУ! Пътят до там минава през Магистърската програма 
на Българския институт за отношения между хората (БИОХ) по клинична социална работа 
и семейно консултиране. 
 
Заяви интервю за влизане в програмата при Румен Петров, НБУ, Корпус 2, ет. 1, стая 114-А, 
всяка сряда. Свържи се с него на тел. 0887 49 44 17 или му пиши на rumengpetrov@yahoo.com  
 
Направи това бързо защото местата в програмата са само 15! 
 
На интервюто трябва да знаеш че:  

• Фройд е автор на теории за либидото и нагоните; 
• примитивните състояния на психиката се регулират с преход между параноидна и 

дересивна позиция; 
• неврозите са за вътрешния конфликт и неговото решаване; 
• семейството е за благополучието на всеки отделен човек; 
• работата по случая е преодоляване на проблеми включително и през преноса; 
• несъзнаваният психичен живот включва сънищата, творчеството и налудностите; 
• социалната политика е за да брани стремежа към щастие на всеки човек. 

 
Информацията от интервюто ще улесни скрояването на твоята лична подготовка като психо-
социален терапевт, което специалистите в програмата ще направят за теб. 
     
Обърни внимание, че БИОХ предлага единствената магистратура в България по социално 
дело, лицензирана с профил клинична социална работа и семейно консултиране. Този профил 
ти осигурява достъп: 

• до специализация в сферата на психотерапиите и психосоциалната рехабилитация; 
• до назначение в държавните структури за социални грижи, в службите за лица с 

психични проблеми и в мрежата за психосоциални интервенции;  
• до академична кариера в областта на социалното дело. 

 
Само след две години ще си взел хляба в ръцете си и ще си сигурен в призванието си. 
 
* * * 
Запомни, че: 

• БИОХ е единственото академично звено в областта на социалното дело в България, в 
което преподавателите са международно лицензирани за клинична психоаналитична 
практика, за системна семейна терапия и за психосоциални изследвания. 

• Единствено БИОХ в България предлага магистърско обучение на основата на 
индивидуална работа с реални случаи от целия спектър на социалната патология под 
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супервизия в условията на психоаналитична клиника, на програма за работа с деца и на 
семейна консултативна практика. 

• БИОХ е единственият университетски център, който поддържа Клуб на 
дипломираните възпитаници в областта на социалното дело като място за 
продължаващо следдипломно образование и развитие на професията. 

 
     * * * 
Колко струва магистратурата в пари и време? 
Четири семестъра по 1200 лв на семестър в курсове, супервизия, група за собствен опит, 
клиничен семинар, теоретичен семинар, магистърска теза 
 
КУРСОВЕ 
1-ви семестър  2-ри семестър   3ти семестър 
Примитивни състояния (І) Примитивни състояния (ІІ) и Рехабилитация и методи за  
и семейни отношения сравняване на семейни подходи промяна в семейството 
Структурно интервю и  Умствено изоставане и   Медикаментозна терапия и  
семейно интервю  генограма    консултиране на родители 
Наблюдение на кърмаче,  Первазивни разстройства  Опасно поведение 
и дете до 3 години 
 
СУПЕРВИЗИЯ – 1-ви, 2-ри и 3-ти семестър 
Лична супервизия над работа по случай 
Описание и формулировка на случай 
Документиране на случай 
 
ГРУПА ЗА СОБСТВЕН ОПИТ – 1-ви, 2-ри и 3-ти семестър 
Малка група (7 участника, постоянен състав), 2 пъти седмично по 90 минути. Методът е 
групова анализа. Той поставя във фокуса на обсъждането груповия процес – събирателен 
термин за обозначаване на несъзнаваните мотиви в поведението на групата и участника. 
 
КЛИНИЧЕН СЕМИНАР – 1-ви, 2-ри и 3-ти семестър 
Разглеждане на клиничните случаи на студентите с участието на супервизорите и останалите 
преподаватели, всяка събота през семестъра от 09.30 до 11.00 и на всеки четири седмици през 
лятото в помещенията на Студентския клиничен център. 
 
Забележка: Кандидатите за програмата се допускат до едно участие в клиничния семинар като 
слушатели, за да получат личен опит с обстановката и ценностите на програмата. Заявете 
желание при Румен Петров 
 
ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР – през 1-ви, 2-ри и 3-ти семестър 
Разглеждане на теоретичен материал свързан с проблемите на случаите, представени на 
клиничния семинар,  всяка събота през семестъра от 11.30 до 13.00 и на всеки четири седмици 
през лятото в помещенията на Студентския клиничен център. 
 
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА – 4-ти семестър 
     * * *  



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 (associate editor) на  

  

амата. 

                      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 прогр
 
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, 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. 


