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“Мениджмънт на социалните и педагогическите организации” 

ОКС „Магистър ” 

 

1. Квалификация и компетенции 

 

2. Обща и специална подготовка 

 

3. Общи и специални умения 

 

4. Възможности за реализация 
 

 

Магистърската програма специалност “Мениджмънт на социалните и педагогическите 

организации”  е предназначена за завършилите ОКС “бакалавър” от професионално направление 

„Педагогика” и за завършили други професионални направления, притежаващи педагогическа 

правоспособност. 

Според изискванията на националната квалификационна рамка се предлагат два 

варианта на обучение в програмата за ОКС “магистър”, специалност „Мениджмънт на социалните 

и педагогическите организации” в зависимост от специалността и базовата подготовка на 

кандидатите от бакалавърската степен на обучение: 

➢ Двусеместриална форма за кандидати с бакалавърска степен от професионално 

направление „Педагогика”. 

➢ Тририсеместриална  форма за кандидати с бакалавърска степен от друго 

професионално направление, притежаващи педагогическа правоспособност. 

 

1. Квалификация и компетенции 

 

Подготовката в ОКС “магистър” по програма “Мениджмънт на социалните и 

педагогическите организации” е насочена към: 

➢  Стимулиране целенасоченото развитие на рефлексията, взета в нейните 

управленски измерения – интелектуална, технологична, диалогова и праксиологична. 

➢ Изграждане на умения, свързани с формирането на екип и качествата на 

лидер от страна на ръководния и изпълнителския персонал. 
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➢ Формиране на положителна нагласа за мениджмънта като ценност; 

изграждане на стратегии за самостоятелно решаване на възникващите управленски 

проблеми и придобиване на компетентности за този род дейност. 

➢ Усвояване на знания за иновационните процеси в теорията и практиката на 

публичното управление. 

➢ Овладяване на съвременни управленски и социално-педагогически 

технологии, стимулиращи и мотивиращи активността на работещите в публичната сфера. 

➢  Задълбочаване и обогатяване на професионални компетентности за 

решаване на проблеми в динамични и променящи се проблемни ситуации. 

➢ Обогатяване на уменията за позитивна делова комуникация и управленско 

взаимодействие с представители на различните публични институции и структури. 

➢ Обогатяване на социално-педагогическите и психологическите  умения за 

работа с лица и групи с аномално и девиантно поведение, с родители, общественост, 

държавни институции, неправителствени организации и всички, които имат отношение 

към публичната сфера. 

➢ Усвояване на знания и формиране на умения за осъществяване на социално-

педагогически мениджмънт. 

 

Магистърската подготовка предполага: 

 

➢ По-цялостна интеграция между научнотеоретическата и 

частнометодическата  подготовка. 

➢ Усвояване на необходимите професионални компетентности в 

разнообразните социално-педагогическите условия. 

Постигане на мотивация към самоусъвършенстване и самопознание. 

 

2. Обща и специална подготовка 

Програмата за ОКС “магистър”, специалност „Мениджмънт на социалните и 

педагогическите организации” е в съответствие с образователната цел на специалността – 

надграждане, задълбочаване  и обогатяване на общопедагогическата, социално-педагогическа и 
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управленска подготовка на студентите, придобили образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” в област на висшето образование: „педагогически науки”. 

Програмата за ОКС “магистър”, специалност „Мениджмънт на социалните и 

педагогическите организации” е предназначена за завършилите ОКС “бакалавър” със 

специалност: „Социална педагогика”, „Социални дейности“, „Мениджмънт”, „Социално 

управление”. „Предучилищна педагогика”, “Предучилищна педагогика и чужд език”, “Начална 

училищна педагогика”, “Начална училищна педагогика и чужд език” и “Предучилищна и 

начална училищна педагогика”, както и за завършилите ОКС „бакалавър” от професионално 

направление „Педагогика”. Програмата също така е отворена за завършилите ОКС “бакалавър” 

със специалност „Право” и икономическите специалности, които имат сравнително добра 

общохуманитарна и социална подготовка и притежават педагогическа правоспособност. 

 

3. Общи и специални умения 

 

Осъществяването  на магистърската програма като цяло  е свързано с потребностите на 

социалната и управленска практика и възможностите за личностна и професионална реализация в 

съвременната динамична ситуация. Налице  е стремеж професионалните компетентности да се 

формулират така, че да осигуряват възможност за вземане на решения в условията на промяна на 

обществото и на публичните институции.  

В  обучението се открояват няколко равнища, от които наукоприложната и технологична 

страна на процесите на управление заема приоритетно място. Стремежът е да се приближи към 

модела на така нареченото „офис-обучение”, при което лекционният курс се намалява, а се 

увеличава конкретната работа с магистрите чрез задълбочаване на интердисциплинарната 

подготовка. Особено внимание се отделя на мениджърските принципи и подходи за вземане и 

изпълнение на управленските решения в училища, социални домове и други форми на публично 

управление.  Сред приоритетите  са съвременните активни  методи в обучението: лекция с 

мултимедийна презентация, групова работа, мозъчна атака, дискусии и др., както и 

разнообразните форми на извънаудиторна заетост като: разработване на тези, реферати, проекти, 

мултимедийни презентации. 
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4. Възможности за реализация 

 

Магистърската програма отразява законодателната и нормативната база, държавните 

образователни изисквания, приоритетите и тенденциите в националните програми, 

съвременните принципи и технологии за управление и вземане на управленските решения в 

публичните институции, както и обществените потребности, очаквания и нагласи. 

Осъществяването  на магистърската програма като цяло  е свързано с потребностите на 

социалната и управленска практика и възможностите за личностна и професионална реализация 

в съвременната динамична ситуация. Налице  е стремеж професионалните компетентности да се 

формулират така, че да осигуряват възможност за вземане на решения в условията на промяна 

на обществото и на публичните институции. 

 

Обучението се реализира в контекста на: 

 

➢ Новата парадигма на публичния мениджмънт; 

➢ Регионалните и националните потребности от висококвалифицирани управленски кадри: 

директори, мениджъри на социалните институции и организации  и социални педагози. 

➢ Мениджърската роля на сега действащи ръководители, преподаватели, работници в 

социалните институции. 

➢ Изискването за високо качество на образованието в съответствие с традиционната 

подготовка на публичните мениджъри от страните на Европейския съюз.  

➢ Потребността от професионални компетентности, които да осигуряват възможност за 

вземане на решения в условията на промяна на обществото и на публичните институции. 
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