ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И КОНСУЛТИРАНЕ

1. Социална политика - същност и обхват. Основни цели, задачи и идеологии.
Социално осигуряване и социално подпомагане. Основни агенти – държава,
неправителствен сектор. Целеви групи и бенефициенти.
2. Социална държава - същност, функции, цели. Генезис на социалната държава и
етапи в развитието. Социална държава и права на човека. Модели на социалната
държава - теорията на Г. Еспинг-Андерсен за трите модела на социална държава
(либерален, корпоративен, социално-демократичен). Социалната държава в България
след 1990 година.
3. Социалната работа като професия – законова уредба, мисия на професията,
професионална идентичност. Принципи и цели на социалната работа, институции за
практикуване. Основни парадигми в социалната работа, основни понятия.
4. Методи в помагащите професии. Формиращи методи. Работа по случай – основни
етапи. Динамично интервю - фази на протичане на динамично интервю. Супервизия.
5. Основи на консултирането. Школи и направления в съвременната психотерапия и
психо-социално консултиране. Системно-интегративен подход в консултирането и
специфики в консултативната практика на социалния работник.
6. Консултативен процес. Основни задачи на консултирането и фази в консултативния
процес. Консултативни умения и качества на ефективните помагащи отношения.
7. Кризисна интервенция – понятие за криза и кризисна интервенция, основни
симптоми при криза. Спешни интервенции при криза в клиничната практика.
Дебрийфинг, фази при дебрийфинг. Кризисна интервенция при скръб, загуба и
терминално заболяване – основни етапи на протичане. Суицидни опити.
8. Социална интеграция и реинтеграция на хора с увреждания институции, нормативна база, принципи и методи.

субекти и

9. Социална работа с хора с увреждания – етиология, типология и симптоматика на
уврежданията и нарушенията. Медико-биологични, социални и образователни
аспекти на социалната работа с хора с увреждания.

10. Социална работа с деца. Етапи на жизнения цикъл и психосоциални кризи по Е.
Ериксън / психическо развитие през пубертета и юношеството, изграждане на
идентичност/. Технология на социалната работа с деца.
11. Социални услуги за деца в неравностойно положение. Нормативна база в
социалната работа с деца. Техники за социална работа с деца в неравностойно
положение.
12. Социална работа с хора с девиантно поведение – девиантното и деликвентното
поведение, типология и характеристика на емоционалните и поведенческите
разстройства, възрастови и социално детерминирани специфики. Социални услуги за
хора с девиантно поведение и недоброволни клиенти.
13. Социална работа с възрастни хора. Психологическа характеристика на зрялата
възраст, периодизация. Нормативна база в работата с възрастни хора. Социални
услуги за стари хора.
14. Социална работа със семейства. Семейно консултиране и терапия, социална работа
със семейства в криза. Образователни програми, подготвящи за семеен живот и
родителство.
15. Социална работа със зависимости. Обяснителни модели на зависимости. Етиология
и типология на зависимостите. Основни насоки за терапевтична и рехабилитационна
работа със зависими хора.
16. Мениджмънт на социалните услуги. Същност на социалния мениджмънт – обект и
предмет. Институции за социални услуги. Лидерство и вземане на управленски
решения.
17. Организационно консултиране. Понятие за организационно консултиране.
Организационна диагноза и организационна култура – същност и елементи.
18. Мениджмънт на човешките ресурси. Съвременно разбиране за управление на
човешките ресурси – система за мотивация и подбор на кадри.
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