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Hallgatói közösség

Hallgatóink véleménye, hogy miért is érdemes nálunk tanulni:

„A szociális munka nagyon sokszín? és széleskör? foglalkozási lehet?séget biztosít, amit a képzési folyamat is
h?en tükröz. A számos kompetencia elsajátítása mellett, a mindennapi élet jelent?s kérdéseir?l, a világban lezajló
folyamatokat is tanulmányozzuk és megvitatjuk ?ket.” /Erát Lúcia/

„Közelebbr?l megismerkedhetünk a társadalommal, egyéni problémákkal és a közösséget érint? helyzetekkel.
Megtanuljuk kezelni a különböz? nehézségeket, nemcsak másokkal, de magunkkal szemben is.” /Sóvágó Viktória/

„Kisebb csoportokban gyakorolhatunk és fejlesztjük a szociális képességeinket. Hétköznapi témákat beszélünk
meg egymás között, melynek nagyon jó közösségformáló szerepe is van számunkra.” /Patcai Katalin/

„Az intézménylátogatások során betekintést kaphatunk azok m?ködésébe, nehézségeibe és örömeibe is.
Megismerhetünk különböz? kultúrákat és néz?pontokat. Ezáltal sokkal nyitottabbá és befogadóbbá válhatunk.”
/Dáné Evelin/

,,Családias a hangulat a tanárok és diákok között, ennek oka talán a kicsi létszám. Tör?dünk egymással és
segítünk egymásnak. A tantárgyak jól egymásra épülnek és igazságosak a követelmények.”

,,Nem csak elméleti tudást kapunk, hanem gyakorlatit is. Sok játékos óra van, ahol megismerhetjük egymást így
egy csomó szuperképességet sajátítunk el.”

,,Az itt töltött id? alatt egy nem mindennapi közösség tagjai lehetünk. Nagyszer? embereket ismerhetünk meg az
általunk hallgatott kurzusokon is, akiknek története, problémái, és a velük való beszélgetések képessé tesznek
minket arra, hogy igazán hatékonyan tudjunk segíteni másokon.”

,,Nagyon családias a légkör, mindenki ismer mindenkit.”

,,Ami szerintem a legfontosabb, hogy itt tör?dnek a hallgatók, oktatók egymással. Közös programokat szervezünk,
amik által jobban megismerhetjük egymást. Itt nagy hangsúlyt kap a hallgató személyisége, a sok
készségfejlesztéses órának köszönhet?en lehet?ségünk van megismerni önmagunkat, és minél tökéletesebbre
formálni a ,,munkaeszközünket.”
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,,Gyere szociális munkásnak, ha szeretnél családias légkörben tanulni, ahol a tanárok névr?l ismernek. Ha
szeretnél olyan közösségben lenni, ahol elfogadják az emberek egymást. Itt önmagad lehetsz, és közben
megtanulsz látni a kilátástalanságban.”

,,Jobban megismerhetjük a mindennapokban el?forduló egyéni és társadalmi problémákat. Segít másokat jobban
megérteni és elfogadni, és önmagunkat megismerni még jobban ez id? alatt.”
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