Специалност Социални дейности
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Форма на обучение: редовна, задочна
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
Семестриална такса: 320 лева (Държ.поръчка); 1089,23 лева (Пл.об.)
Студентите в тази специалност получават широки познания от различни научни
области с интегративен и интердисциплинарен характер като знанията за: човека, социалните
общности и обществото като цяло, социалните системи и макрообществените процеси,
поведенческите науки и социалната психология, социалната защита и услугите, теориите,
инструментариума, методите и видовете модели на социалната работа, компютърните методи
на работа и обработка на социална информация, за управлението и социалните изследвания.
Конкурсни изпити и матури, с които
се кандидатства за специалността
По избор:
 тест по свят и личност
 матура по философия
 тест по бълг. език и литература
 матура по бълг. език и литература

Оценки от дипломата
за средно образование
По избор:
 български език и литература
 история и цивилизация

Балът за класиране в специалността се образува като сума от:
 утроената оценка от конкурсен изпит или матура;
 оценката от дипломата за средно образование.
Завършилите специалността получават професионална квалификация социален
работник.
Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специалността
Социални дейности могат да реализират своите знания и умения са:
 социални работници;
 аналитични специалисти по социални дейности в областни и общински администрации и
други звена;
 приложни специалисти в областта на социалните грижи, в институциите на социалната
сигурност, социалната защита и социалното подпомагане и в структурите за социални
услуги, като: Агенцията по заетостта и териториалните й подразделения, Държавната
агенция за закрила на детето, Националния осигурителен институт, областните
администрации, домове за медико-социални грижи за деца и възрастни, домове за деца,
лишени от родителска грижа, ресоциализационни, консултативни и корекционни
центрове за деца, в пробационни служби за младежи с девиантно и деликвентно
поведение, в общински комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни, неправителствени организации с благотворителна и хуманна цел,
центрове за психично здраве, местата за изтърпяване на наказание „лишаване от
свобода”, фондации, домашен социален патронаж, центрове за социална рехабилитация
и интеграция, за временно настаняване, защитени жилища, комплекси за социални
услуги, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални
заведения, домове за стари хора, домове за временно настаняване, приюти за
безнадзорни лица и др.
Дипломиралите се по специалността могат да продължат образованието си в магистърските програми Педагогическа превенция на престъпността и пробационни
практики, Регулиране и контрол в системата на социалните дейности, както и в други
магистърски програми на Шуменския университет.

