Специалност Социална педагогика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
Обучението в тази специалност има за цел да подготви помагащи специалисти с научни
знания, умения и компетентности за осъществяване на социално-педагогическа и психосоциална подкрепа, както и методологическa и изследователска дейности при работата с деца,
младежи, възрастни, семейства, групи и общности, нуждаещи се от социална закрила,
интеграция и рехабилитация.
Конкурсни изпити и матури, с които
се кандидатства за специалността

Оценки от дипломата
за средно образование

По избор:






По избор:

тест по свят и личност
матура по философия
тест по бълг. език и литература
матура по бълг. език и литература.

 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 педагогсоциален педагог.
Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специалността
Социална педагогика могат да реализират своите знания и умения са:

 възпитатели или социални работници в различни форми на социални услуги,
предоставяни в общността и в специализирани институции;
 педагогически съветници;
 педагози в детски педагогически стаи;
 специалисти по извънучилищни дейности;
 консултанти и експерти за възпитателни и обучителни дейности в социално- педагогически центрове, комплекси и кабинети;
 консултанти и експерти за социокултурни дейности и мултиетнически общности;
 експерти в регионални и общински комисии и центрове за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
 социални педагози и експерти в пробационни служби за младежи с девиантно и
деликвентно поведение, както и в миграционни служби;
 експерти по професионално ориентиране, квалификация и преквалификация;
 експерти в институциите за закрила на детето на всички равнища;
 консултанти и експерти в неправителствени организации.
Дипломиралите се по специалността могат да продължат образованието си в магистърските програми Социално-педагогическо консултиране, Регулиране и контрол в
системата на социалните дейности, както и в други магистърски програми на Шуменския
университет.
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