Софийски университет
„Св. Климент Охтидски“
Философски факултет
Специалност Психология, Катедра Обща,
експериментална и генетична психология

Магистърска програма
Детско-юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране)

Магистърска програма:
Детско-юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) за студенти с
бакалавърска степен по Психология
Ръководител: проф. д.пс.н. Пламен Калчев
Детско-юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) за бакалаври
с хуманитарна специалност
Ръководител: проф. д.пс.н. Иван Димитров
Обучението в програмата предполага придобиване на задълбочени
теоретични познания и развитие на практически умения за диагностична и консултативна работа с деца и юноши, с техните учители и семейства в сферата на образованието, здравеопазването и
съдебната система.
Срок на обучение: 3 семестъра + 1 семестър учебна практика (избираема) за студенти с бакалавърска степен по
Психология
5 семестъра + 1 семестър учебна практика (избираема) за бакалаври с хуманитарна специалност
Форма на обучение: редовна
Условия за прием:
•
Бакалавърска степен по Психология или друга хуманитарна
специалност
•
Среден успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) – над 4.50
•
Писмен изпит-тест за базови знания по психология на развитието в детска и юношеска възраст (за студенти с бакалавърска степен по Психология); събеседване (интервю) за успешно положилите изпита
•
Събеседване (интервю) с кандидатите от други хуманитарни
специалности

Студентите без образователна степен бакалавър по Психология
преминават през двата модула на обучение – Базов и Специализиран
•
В рамките на Базовия модул (първите два семестъра) се обучават и полагат бакалавърските изпити по шест базови дисциплини: Психология на развитието в детска и юношеска
възраст Част 1 и Част 2, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологическо измерване, Клинична
психология и Психопатология и психиатрия.
•
Програмата на Специализирания модул е идентична с изучаваната в Магистърска програма по Детска и юношеска психология (диагностика и консултиране) за завършили бакалавърска степен по Психология.

Организация на програмата:
•
Минимален хорариум: 1000 часа (1600 за бакалаври с хуманитарна специалност) от тях 730 (1330 за бакалаври с хуманитарна специалност) задължителни дисциплини, 120 избираеми и 150 часа подготовка на магистърска теза: общо 90
кредита
•
Програмата включва 420 часа практически занятия (90 часа
„Практикум проблемно поведение в детска и юношеска възраст” + 300 часа към 6 задължителни дисциплини + 30 часа
от избираеми дисциплини)
•
Избираемите дисциплини са разпределени в първи, втори и
трети семестър
•
За защита на магистърска теза са предвидени 15 кредита (150
часа), които се прибавят към задължителния хорариум
•
Учебната практика (четвърти допълнителен семестър) е избираема и студентът може да се дипломира с или без преминаване през този модул на обучение (в първия случай взимането на учебната практика се отбелязва в дипломата). Модулът „Учебна практика” се провежда само в платена форма на
обучение
Завършилите програмата придобиват знания и компетентности в следните области:
•
Диагностика на психичното развитие – норма и патология
(готовност за обучение в училище, оценка на интелигентността и когнитивните процеси, емоционални разстройства,
агресия, деструктивно и рисково поведение, взаимоотношения с връстниците)
•
Консултиране на деца и юноши – индивидуално и в група,
подпомагане на личностното, социалното и емоционалното
развитие, социализацията и развитието на жизнени умения;
професионално ориентиране
•
Подпомагане на кооперацията и установяване на сътрудничество между училището, семейството и другите служби,

•

ангажирани с проблемите на детско-юношеското развитие.
Участие в мултидисциплинарен екип за работа в специализирани институции за деца и юноши и клиники
Сътрудничество с други професионалисти – за разработване и реализация на програми за деца и юноши с различни
потребности, за превенция на поведенчески и емоционални
проблеми; за справяне в кризисни ситуации, превенция и
ефективна интервенция.

Сфери на реализация:
•
В системата на държавните и частните образователни и възпитателни институции
•
Държавни, общински и неправителствени организации (центрове за работа с деца, отдели за закрила на детето и други)
•
Клиники и болници
•
Университети
•
Държавни, общински и частни консултативни кабинети
•
Съдебна система и правоохранителни органи
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