Szociális munka alapképzési szak
Kód: SZMTANB3/15-16-1
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2015.11.30. 13:37:09
Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2015.06.17. 17:47:49
A végzettség megnevezése: "szociális munkás"
Tagozat: Nappali. Képzési szint: BA/BSC
Összesen: 210 kredit. Félévek száma: 7. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Leírás:
1.9 Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: szociális munkás
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. Képzési ág: szociális
5. A képzési idő félévekben: 7 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az
összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi
viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi
jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a
demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek
az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a
feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű
kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés
második ciklusban történő folytatásához.
A szociális képzési ág közös kompetenciái
Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:

- tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a
társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási,
egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb
információforrásokat;
- a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a
veszélyeztető tényezőket;
alkalmasak:
- a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok
környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
- az informatikai eszközök használatára;
- a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális
jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.
Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek:
- a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen
helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és
rendszerszerű elemzésére;
- a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák,
veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére;
- az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való
értelmezésére;
- az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és -megoldó
képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére;
- az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására;
- a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban
használatos dokumentációk használatára.
Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:
- a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;
- az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a
közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;
- a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének
fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket
illetően eligazításra.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel;
kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal;
értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok
végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegennyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
- alapozó képzés: 30-40 kredit
szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és
szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és
igazgatási alapismeretek;
- szakmai törzsanyag: 105-135 kredit
szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei;
társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a
szociális munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában;
differenciált - kötelezően választandó - szakmai modulok.
9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a
terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó
szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív szakmai gyakorlat
legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó
gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A záróvizsga célja, hogy a jelölt bemutassa a szakon szerzett ismereteit, valamint hogy
bizonyítsa, képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához
szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a tudományos szakpróza nyelvén való
értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására
A záróvizsgára való bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat valamint a kötelező
kreditmennyiség megszerzése.
A záróvizsga részei:
A záróvizsga részei és kiszámításának módja a tanulmányaikat 2010. szeptemberétől
megkezdők számára:
A BA záróvizsga három komponensből tevődik össze:
 a hallgató összes tanulmányi átlagából,
 a szakdolgozat értékeléséből és a védésre adott jegyből, valamint
 a szóbeli záróvizsga eredményéből.
E három részjegy azonos súllyal, azaz 1/3 - 1/3 - 1/3 arányban teszi ki az oklevél
minősítését.
Amennyiben a 3 részjegyből az egyik elégtelen, akkor az egész záróvizsga elégtelen. A
következő záróvizsga időszakban csak az elégtelenre teljesített vizsgarész ismétlendő. A
záróvizsgarészek sorrendjét a tanszékek határozzák meg.
Kitüntetéses oklevelet az a hallgató kaphat, akinek a záróvizsga eredménye és annak
valamennyi részjegye 5(jeles), tanulmányai során 4(jó) érdemjegynél rosszabb
osztályzata nem volt.

A záróvizsga részei és kiszámításának módja a tanulmányaikat 2006. szeptemberétől
megkezdők számára:
A karon a záróvizsga külön érdemjeggyel minősített szóbeli részei:
a) szakdolgozat megvédése előzetesen feltett kérdések alapján;
b) vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódó tudományágakból, azok meghatározott
témaköreiből;
1:2 arányú súlyozással kialakított átlaga, két tizedesjegyig történő kerekítéssel.
A BA-oklevél minősítését a záróvizsga eredménye adja.
Kitüntetéses oklevelet az a hallgató kaphat, akinek a záróvizsga eredménye és annak
valamennyi részjegye 5(jeles), tanulmányai során 4(jó) érdemjegynél rosszabb
osztályzata nem volt.

Módszer:
Dr. Habil. Kelemen Gábor, Ph.D., tanszékvezető, egyetemi docens
Nyelvvizsga követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
Értékelés:
Záróvizsga témakörök: http://www.btk.pte.hu/menu/356/84
Képzési program gazdatanszéke: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Szociális Munka Tanszék
Szociológia Tanszék

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne
szakirányválasztási lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési
program teljesítve legyen.
Ebben a képzési programban szerepel (egy vagy több) alárendelt (behívott) képzési
program, kötelezően, kötelezően választandóan vagy kreditgyűjtésre szolgálóan valamely
mérföldkőhöz rendelve. Az ilyen képzési programok tantervi struktúráját a rövidítésükre
klikkelve, külön ablakban lehet megtekinteni. A behívott képzési programokba az adott
képzést kiválasztva kell kurzust felvenni, vagyis nem ezen, a tartalmazó képzésen
keresztül!
Ugrás a modulokhoz

A képzés ösvényei:
Szociális munka alapképzési szak

Ösvény megnevezése: Szociális munka alapképzési szak
Az ösvényben teljesítendő kredit: 210 kr.
Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező!

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Alapozó képzés
 A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 50 kredit
 Kötelezően teljesítendő
tárgy(ak): SMNB01 (12kr), SMNB05 (6kr), SMNB14 (6kr), SMNB17 (8kr), SMNB19
(2kr), SMNB26 (3kr), SMNB27 (3kr), SMNB28 (3kr), SMNB29 (3kr),SMNB30 (4kr)
MK-2 Törzsképzés
 A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 130 kredit
 Kötelezően teljesítendő
tárgy(ak): SMNB02 (16kr), SMNB03 (15kr), SMNB04 (6kr), SMNB06 (6kr), SMNB07
(4kr), SMNB10 (4kr), SMNB12 (6kr), SMNB13 (4kr), SMNB15 (8kr),SMNB16 (4kr),
SMNB18 (7kr), SMNB23 (30kr), SMNB24, SMNB25, SMNB31 (3kr), SMNB32 (3kr),
SMNB33 (4kr), SMNB34 (10kr)
MK-3 Szakdolgozati tárgyak
 A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 20 kredit
 Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): SMNB21 (20kr)
MK-4 Szabadon választható tárgyak
 A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 10 kredit
 Kötelezően teljesítendő behívott képzési program(ok): MASTANB1 (10kr)

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
SMNB, Szociális munka alap és törzsképzés modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak
modulonként:
[Vissza]

SMNB Szociális munka alap és törzsképzés modul
SMNB01 Szociális munka alapjai
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak

Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 12kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB0101 (3kr), SMNB0102 (3kr),
SMNB0103 (2kr), SMNB0104 (2kr), SMNB0105 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB0101 Bevezetés a szociális munkába
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Madácsy József
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a szociális
munka mibenlétéről, tájékozódjanak a szakterület és hivatás elméleti
alapjairól, történetéről, szemléletéről, értékeiről, feladatköréről, főbb
tevékenységi területeiről és intézményrendszeréről, megértsék a magyar és
nemzetközi szociális munka fejlődési útját, elemeit és kapcsolatrendszerét.
Barker, Robert - Almásy, Judit: Mérföldkövek a szociális munkában.
Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, 1996
Gosztonyi, G. - Pik, K.: A szociális munka szótára. SZMME, Budapest, 1998
Hegyesi, G. - Talyigás, K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. I.
kötet. Általános szociális munka. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994
Lüssi, P.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve.
Interdiszciplináris szakkönyvtár I., Budapest, 1997
SMNB0102 A szociális munka elméleti alapjai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Madácsy József
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy megismertesse a hallgatóval a szociális munka
alapfogalmait, közvetlen gyakorlatát meghatározó elméleti ismeretbázis
fejlődéstörténetét, s a szociális esetmunka gyakorlata szempontjából releváns
praxismodellek alapkérdéseit.
Szabó, L.: Szociális esetmunka - elméleti alapvetés. A Szociális Munka
Alapítvány Kiadványai 3., Budapest, 1993
Szabó, L.: A szociális esetmunka kialakulása és elméleti hátterei. A Szociális
Munka Alapítvány Kiadványai 20., Budapest, 1999
Lorenz, W.: Szociális munka Európában - áttekintés és jövőbeni fejlődési

irányok. Esély 2003/3., 3-18.
Gosztonyi, G. - Pik, K.: A szociális munka szótára. A Szociális Munkások
Magyarországi Egyesületének Kiadványa, 1998
SMNB0103 Szakmai orientációs gyakorlat
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Madácsy József
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Gyakorlat
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

Leírás:
A gyakorlati képzés a hallgatók kompetens általános szociális munkássá
válását hivatott elősegíteni - olyan szociális munkássá, aki megfelelő alap- és
szaktudással, tudatosult értékekkel és érett személyiséggel képes bonyolult
egyéni, családi, csoport és közösségi problémák enyhítésében, megoldásában
közreműködni, másrészt hozzájárul azon mikro- és makrostruktúrák megfelelő
változásához, amelyek e problémákat okozzák.
Fónai, M. - Pattyán, L. - Szoboszlai, K.: Szociális munkások pályaképének
néhány eleme. Esély 2001/6.
Zastrow, Ch.: Mit tegyünk, hogy a szociális munka élvezetes hivatás legyen?
Esély 1995/1.
Győri, P.: Egy szakma születése - gyorsfénykép magunkról. Esély 1996/6.
Horváth, Á. - Lévai, K.: Szociális munkások. II. rész. Hogyan lesz valaki
szociális munkás? Esély 1696/6.
SMNB0104 Szakmai identitás fejlesztése
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Madácsy József
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja a leendő szociális munkások szakmai érzékenységének
fejlesztése. További célok és feladatok, hogy fejlessze a hallgatók empátiás
készségét, s elősegítse előítéletmentes gondolkodásának, valamint
intellektuális és érzelmi identitásának alakulását, s közvetítse a szociális
munka, mint szakma értékrendjét.
Kristof, A.: A Nagy Füzet. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989
Updike, J.: Szegényházi vásár. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983
Grün, M. von Der: Kései szerelem. Magvető Kiadó, Budapest, 1985
Rosei, P.: Sürgős boldogulás. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1985
SMNB0105 Információs technológia a szociális munkában
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr

Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Madácsy József
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás és gyakorlat
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja: megismertetni és készség szintjén elsajátíttatni a
hallgatókkal a tudományos munka során használatos különböző informatikai és
technológiai eszközöket, megismertetni a tudományos vizsgálódások során
elvárt kereteket, a különböző prezentációk (kollokviumi dolgozatok, félévzáró
esszék, referátumok) elkészítésének és közlésének általános (formai)
szabályait. Ezen túl segítséget kíván nyújtani a különböző kommunikációs
szituációkban való részvétel tudatosságának és hatékonyságának fokozásához.
Szokolszky, Á.: Kutatómunka a pszichológiában: Metodológia, módszerek,
gyakorlat. Osiris, Budapest, 2004
Eco, U.: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest, 1999
Aczel, R.: Hogyan írjunk esszét? Osiris, Budapest, 2004

SMNB02 Egyéni és családi szociális munka
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Kelemen Gábor Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 16kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB0201 (5kr), SMNB0202 (5kr),
SMNB0203 (3kr), SMNB0204 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB0201 Egyéni esetkezelés
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás és gyakorlat
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy a hallgatók megismerjék az esetkezelés helyét,
szerepét és az elméleti ismereteken alapuló gyakorlatát a szociális munkában
ill. a szociális igazgatási munkában. Segíteni kívánja továbbá egy integrált
tudás kialakítását az elméleti (szociológiai, pszichológiai, jogi, gazdasági)
ismeretanyag és a gyakorlatban megvalósuló segítő kapcsolat (annak
kezdeményezése, fenntartása és lezárása) között. A tantárgyelem általános
feladata: a leendő szociális munkásokat részletesen meg kívánja ismertetni
kompetenciájukkal, helyükkel, szerepükkel, feladataikkal az egyénre irányuló
rendszerszemléletű és multiprofesszionális-team tevékenységet feltételező

esetkezelés folyamatában.
Bányai, E. - Szabó, L. -Tánczos, É.: Az esetmunka folyamata. In: Kézikönyv
szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1998
Szabó, L.: Szociális esetmunka. Szociális Munka Alapítvány, Budapest, 1993
Compton, B. R. - Galaway, B.: Problémamegoldás: a szociális munka
folyamata. In: Hegyesi, G. - Talyigás, K. (szerk.): A szociális munka elmélete
és gyakorlata 1. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994
Tánczos, É. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata 2. Szociális
munka egyénekkel és családokkal. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994
SMNB0202 Szociális munka családokkal
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja megismertetni a hallgatókat az egészséges családi
működés sajátosságaival valamint a diszfunkcionális családi kapcsolatok és
dinamika jellegzetes vonásaival.
Kelemen, G.: A családterápia kezdeti fázisa. Pszichoterápia 1996/5., 153-162.
Tánczos, É. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata 2. Szociális
munka egyénekkel és családokkal. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994
Kozma, J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai
Szövetség, Budapest, 1998
SMNB0203 Szakmai módszertani készségfejlesztés I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

Leírás:
A laborgyakorlat a hallgatók általános szociális munkássá válását hivatott
elősegíteni oly módon, hogy alap- és szaktudásukat, személyiségüket,
értékeiket, készségeiket felhasználva laboratóriumi keretek között gyakorolják
a szociális munka munkamódszereit. Érintett ismeret és feladatkörök:
interjúkészítés, interjúelemzés, esetleírás készítése, esetelemzés, filmelemzés,
dokumentumelemzés, szövegelemzés.
SMNB0204 Szakmai módszertani készségfejlesztés II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Alárendelt tárgyelem. A tárgyelem kurzusai csak a reprezentáns tárgyelemből
történő kurzusfelvételt követően vehetők fel, és csak a reprezentáns

teljesítésével teljesthetők.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

Leírás:
A laborgyakorlat a hallgatók általános szociális munkássá válását hivatott
elősegíteni oly módon, hogy alap- és szaktudásukat, személyiségüket,
értékeiket, készségeiket felhasználva laboratóriumi keretek között gyakorolják
a szociális munkamódszereket. Érintett ismeret és feladatkörök: család interjú
készítésének gyakorlása tantermi keretek között, ecomap, genogram készítés,
esettanulmány készítés, szituációs gyakorlatok.

SMNB03 Csoport- és közösségi szociális munka
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Bognárné Dr. Erdős Márta
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 15kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB0301 (5kr), SMNB0302 (5kr),
SMNB0303 (3kr), SMNB0304 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB0301 Szociális csoportmunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja az egyes élethelyzetekben megláttatni a segítségre
szoruló emberek helyzetének azonosságát, és felismertetni a csoportos
válaszok lehetőségét. További célkitűzés a csoportos szociális munka
elméletének, modelljeinek (társadalmi célmodell, gyógyító modell, reciprok
modell), módszereinek elsajátítása. További témakörök: a csoportdinamika
alapjai, a csoport mint kliens, önsegítő csoportok, a konfliktuskezelés
módszerei.
Hegyesi, G. - Kozma, J. - Szilvási, L. - Talyigás, K. (szerk.): Szociális munka
elmélete és gyakorlata. 4. Szociális munka csoportokkal. Semmelweis Kiadó,
Budapest, 1999
Lüssi, P.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve. MTE HÍD Alapítvány - Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 1997
Somorjai, I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális
Szakmai Szövetség, Budapest, 1996
Kozma, J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai

Szövetség, Budapest, 1998
SMNB0302 Közösségi szociális munka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem feladata, hogy megismertesse a hallgatót a közösségi szociális
munka legfontosabb elméleteivel, modelljeivel, és bemutassa a hazai gyakorlat
néhány példáját.
Gosztonyi, G. (szerk.):A szociális munka elmélete és gyakorlata. 3.
Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999
Gerevich, J. (szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula Kiadó, Budapest, 1997
Varsányi, E. (vál.): Megfigyelés és cselekvés. Válogatás a közösségi munka
elméleteiből. Balassi Kiadó, Budapest, 1999
SMNB0303 Szakmai módszertani készségfejlesztés III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Gyakorlat
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
A szociális munka közvetlen gyakorlata olyan készségeket igényel, mint a
kommunikációs, kapcsolatteremtő és megtartó, problémamegoldó, tervező,
szervező, irányító készségek. A tantárgyelem teljesítése során ezen készségek
gyakorlása történik tantermi körülmények között, a szociális munka
kiscsoportos gyakorlatán szerzett hallgatói tapasztalatok felhasználásával.
SMNB0304 Szakmai módszertani készségfejlesztés IV.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Gyakorlat
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
A szociális munka közvetlen gyakorlata olyan készségeket igényel, mint a
kommunikációs, kapcsolatteremtő és megtartó, problémamegoldó, tervező,
szervező, irányító készségek. A tantárgyelem teljesítése során ezen készségek
gyakorlása történik tantermi körülmények között, a szociális munka

kiscsoportos gyakorlatán szerzett hallgatói tapasztalatok felhasználásával.

SMNB04 Differenciált szociális munka
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Bognárné Dr. Erdős Márta
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB0401 (2kr), SMNB0402 (2kr),
SMNB0403 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB0401 Differenciált szociális munka ismeretek I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem a szociális munka speciális klienscsoportjait, módszereit,
hivatásbeli kérdéseit mutatja be. Az egyes tantárgyelemek a megjelölt
kérdések valamelyikére, illetve annak egy-egy részterületére vonatkoznak,
úgymint a szociális munka etikai kérdései, szociális munka a rehabilitációban,
gyermekvédelemben, idősekkel, nőkkel, munkanélküliekkel, hajléktalanokkal,
bűnelkövetőkkel, szenvedélybetegekkel, menekültekkel, fogyatékosokkal,
illetve a médiában.
SMNB0402 Differenciált szociális munka ismeretek II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem a szociális munka speciális klienscsoportjait, módszereit,
hivatásbeli kérdéseit mutatja be. Az egyes tantárgyelemek a megjelölt
kérdések valamelyikére, illetve annak egy-egy részterületére vonatkoznak,
úgymint a szociális munka etikai kérdései, szociális munka a rehabilitációban,
gyermekvédelemben, idősekkel, nőkkel, munkanélküliekkel, hajléktalanokkal,
bűnelkövetőkkel, szenvedélybetegekkel, menekültekkel, fogyatékosokkal,
illetve a médiában.
SMNB0403 Differenciált szociális munka ismeretek III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem a szociális munka speciális klienscsoportjait, módszereit,
hivatásbeli kérdéseit mutatja be. Az egyes tantárgyelemek a megjelölt
kérdések valamelyikére, illetve annak egy-egy részterületére vonatkoznak,
úgymint a szociális munka etikai kérdései, szociális munka a rehabilitációban,
gyermekvédelemben, idősekkel, nőkkel, munkanélküliekkel, hajléktalanokkal,
bűnelkövetőkkel, szenvedélybetegekkel, menekültekkel, fogyatékosokkal,
illetve a médiában

SMNB05 Bevezetés a társadalom- és szociálpolitikába
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB0501 (3kr), SMNB0502 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB0501 A társadalom- és szociálpolitika változásai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Szöllősi Gábor
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja az, hogy a hallgató olyan társadalmi jelenségként fogja
fel a szociálpolitikát, amely saját történettel bír, és amely folyamatosan
változik. A tantárgyelem bemutatja a szociálpolitika eseménytörténetének fő
állomásait, valamint a szociális kérdések eszmetörténetének jellegzetes
irányait. A tantárgyelem nem csupán a szociálpolitika múltjáról, hanem a
jelenéről is szól, amikor elemzi a változás mechanizmusait; többek között a
társadalmi-gazdasági körülmények hatását, a szociálpolitika szerves fejlődését,
a döntéseket alakító politikai folyamatokat, valamint a jogi és más hatalmi
aktusokat.
Castel, Robert: A szociális kérdés alakváltozásai. Kávé Kiadó, Bp., 1998
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Kávé Kiadó,
Budapest, 1998
Flora, Peter: Növekedés a határokig. in: Társadalmi rétegződés. (szerk
Andorka-Hradil-Peschar) Aula Kiadó, Budapest, 1995. 503-530. o.

Molnár Margit: A szociálpolitika története. A szociálpolitika kezdetei a görögrómai antikvitásban. JPTE Pécs, 1997
SMNB0502 A társadalom- és szociálpolitika elméleti alapjai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Szöllősi Gábor
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.

Leírás:
Ajánlott a 2. szemeszterben! (Tef.: Dr. Szöllősi Gábor, Ph.D.)
A tantárgyelem célja az, hogy áttekintse a társadalom- és szociálpolitika
jelenségének értelmezéséhez szükséges elméleti magyarázatokat; különösen a
szociológiai, közgazdaságtudományi, illetve politikatudományi
megközelítéseket. Ismerteti a szükségletek, a társadalmi problémák, illetve a
kockázatok elméletei és empirikus aspektusait. Áttekinti az e kérdésekre
adható társadalmi válaszok fő típusait, a közösségi döntéseket alakító
mechanizmusokat. Bemutatja a szociálpolitika fontosabb modelljeit.
Charles, Susan - Adrian Webb: Szociálpolitika - gazdasági megközelítésben.
ELTE-HRSZE 1996. 94-152. o.
Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai
Egyesület, Budapest, 2000
Ferge Zs. és Lévai K (szerk.): A jóléti állam. ELTE Szociológiai Intézet és TTwins Kiadó, Budapest, 1991.

SMNB06 A szociálpolitika rendszere és területei
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Dr. Szöllősi Gábor
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB0601 (3kr), SMNB0602 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB0601 A szociálpolitika mint rendszer
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy a szociálpolitikát olyan jelenségként mutassa be,

mely adott helyen és időpontban komplex rendszerré szerveződik. Elemzi az
állam szociális felelősségvállalásának különböző változatait. Kitér a kérdés
szakpolitikai, jogi, igazgatási, gazdasági aspektusaira. Bemutatja a konkrét
szociálpolitikai rendszer felépítését, alrendszereit, és azok kapcsolódását.
Bara Zoltán, Szabó Katalin: Gazdasági rendszerek, országok, intézmények.
Aula, Bp., 2000. 6. fejezet (A jóléti államtól az esélyteremtő államig) 209-242.
o.
Ferge Zsuzsa: Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta. Esély 1998/3.
Glennerster, H.: A vegyes finanszírozás típusai. Esély 1991/3.
Tóth István György: A jóléti rendszer az átmenet időszakában. Közgazdasági
Szemle 1994/3
SMNB0602 A szociálpolitika területei és módszerei
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy alapvető ismereteket nyújtson a szociálpolitika
jellegzetes területeiről és módszereiről. A tantárgyelem a szociálpolitikai
területek és módszerek széles körét mutatja be, és azokról az alapvető
információkat közli. A területek között szerepelnek a munka világának
kérdései, a munkanélküliség, a szegénység és kirekesztettség, az életciklushoz
kötődő helyzetek, továbbá más területek. A megoldási módok között
szerepelnek a szociális jövedelemtranszferek, a szociális szolgáltatások,
valamint egyéb módszerek.
Atkinson, Anthony B.: A szociális biztonsági háló. Esély, 1992. 2. szám 2-28.o.
Augusztinovics Mária: Nyugdíjrendszerek és reformok az átmeneti
gazdaságokban. Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. július-augusztus
Simonyi Ágnes: Jóléti politika a munkahelyeken és a munkaadók társadalmi
felelőssége . Esély 2004/1.
Sinfield, Adrian: Társadalmi védelem kontra adótámogatás Esély 1999/1,

SMNB07 Differenciált szociálpolitikai ismeretek
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Gyurokné Dr. Bódi Csilla
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB0701 (2kr), SMNB0702 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB0701 Differenciált szociálpolitikai ismeretek I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
(Szociális problémák kezelése)
A tantárgyelem célja, hogy a hallgató részletesen megismerjen egy kiválasztott
konkrét szociálpolitikai területet, és elmélyüljön annak releváns elméleti, illetve
gyakorlati aspektusaiban. A tantárgyelem a szociális probléma oldaláról
kiindulva vizsgálja a probléma kezelésére létrejött szociálpolitikai alrendszert,
illetve megoldási módot. Jellegzetes témakörei: Szegénység és kirekesztődés
kérdései; a munka világának szociálpolitikája, az életciklushoz kötődő
problémák és politikák; egyes társadalmi csoportokra irányuló politikák.
Ferge Zsuzsa: Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről. In: Esély1999/6. (34 - 50.
o.)
Lakner Zoltán: Versengő célok, versengő elvek. Lakáspolitika és politikai
motivációk 1990-2003. Esély 2003. 6. sz.
Semjén András (1996): A pénzbeli jóléti támogatások ösztönzési hatásai
Közgazdasági Szemle, XLIII. évf., 841-862. o.
Tóth István György: A jóléti programok szerepe a szegénység enyhítésében.
In: Landau - Simonyi-Szalai-Vincze (szerk.): Az államtalanítás dilemmái:
szociálpolitikai kényszerek és választások. ATA, Budapest, 1995.
SMNB0702 Differenciált szociálpolitikai ismeretek II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
(Szociálpolitikai módszerek és alkalmazásuk)
A tantárgyelem célja, hogy a hallgató részletesen megismerjen egy kiválasztott
konkrét szociálpolitikai módszert, és elmélyüljön annak releváns elméleti,
illetve gyakorlati aspektusaiban. A tantárgyelem a módszer sajátosságaiból
kiindulva vizsgálja annak működési mechanizmusait, illetve felhasználásának
jellemzőit. Jellegzetes témakörei: Segélyezés, nyugdíjbiztosítás,
családtámogatások, személyes szociális szolgáltatások.
Bugarszky Zsolt: A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon. In:
Esély 2004/4. sz. (100 - 110. o.)
Kőnig Éva: A segélyezés Bermuda-háromszöge. In: Esély 2004/1.
Lippai Éva, Pelle József, Szöllősi Gábor, Zolnay János: Segédkönyv a
szociálpolitika helyi kialakításához. DHV Magyarország Kft., Budapest 1998
Vajda Györgyi, Korintus Mihályné dr.: A személyes gondoskodást nyújtó
ellátások keresletének, kínálatának és igénybevételének felmérése. Kapocs,
2002.október, 2.szám

Zolnay János: Célzott önkény. Esély, 2003. augusztus 18

SMNB10 A szociális munka társadalmi kérdései
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Dr. Madácsy József
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB1001 (2kr), SMNB1002 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB1001 A szociális munka társadalmi kérdései I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
(Társadalmi kommunikáció) A tantárgyelem célja a társadalmi kommunikáció
különböző színtereinek és elméleteinek megismerése, a beszédkódokkal,
médiával, szociális reprezentációval, közéleti kommunikációval kapcsolatos
ismeretek bővítése, elmélyítése.
Béres, I., Horányi, Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris, Budapest,
2001
Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, Budapest, 2003
László, J.: Szerep, forgatókönyv, narratívum. Szociálpszichológiai
tanulmányok. Scientia Humana, Budapest, 1998
SMNB1002 A szociális munka társadalmi kérdései II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
(Családszociológia) A tantárgyelem célja, hogy hozzájáruljon a családról, a
család szerepéről alkotott ismeretek integrálásához, illetve segítséget nyújtson
a család mint intézményrendszer strukturális és funkcionális változásainak
elemzéséhez. Az előadások a családot a történeti-társadalmi összefüggéseken
keresztül úgy vizsgálják, amint az a társadalmi integráció alapjaiból kiválva a
magánszféra területe lesz, majd az intézményes formák eltűnésével
kommunikatív rendszerré alakul át. Elemzik továbbá az új tudat - régi helyzet
problematikáját, a családon belüli és kívüli konfliktusokat.
Schadt, M. (szerk.): Családszociológia. Comenius Bt., Pécs, 2001

Cseh-Szombathy, L.: Családszociológiai problémák és módszerek. Gondolat,
Budapest, 1979

SMNB12 A szociális munka pszichológiai alapjai
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Dr. Szijjártó Linda
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB1201 (3kr), SMNB1202 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB1201 Szociálpszichológia
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja alaptudást nyújtani a társkapcsolatok, kiscsoportos
viselkedés és tömegjelenségek főbb pszichológiai törvényszerűségeiről,
valamint a szociálpszichológiai vizsgálati módszereinek és ismereteinek a
szociális munka gyakorlatában történő alkalmazásáról.
Smith, E. R.: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 2004
Csepeli, Gy.: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 2003
Moscovici, S.: Társadalom-lélektan. Válogatott tanulmányok. Osiris, Budapest,
2002
SMNB1202 Pszichológiai módszerek a szociális munkában
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
 A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető
és egy szemeszterben csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

Leírás:
A kurzus célja a személyiségfejlődés, a családi szocializáció, a neveléslélektan,
s különböző gyermek és felnőttkori pszichológiai problémák hátterének és
kezelésének elmélyítő tárgyalása.
Bagdy, E.(1986): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó,

Budapest.
M. Cole- S.R. Cole: Fejlődéslélektan. Osiris, 1997.
Mérei Ferenc- Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, 1985. \ Ranschburg
Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban Nemzeti Tankőnyvkiadó
1998.

SMNB13 Differenciált pszichológiai ismeretek
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Dr. Szijjártó Linda
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB1301 (2kr), SMNB1302 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB1301 Differenciált pszichológiai ismeretek I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
A tárgyelem célja a lélektani krízis fogalmának, fajtáinak és intervenciójának
tárgyalása. Mindezen túl tárgyalja a lélektani krízis és a szociális értelemben
vett krízishelyzet sokrétegű kapcsolatát, összefüggéseit.
Balikó M. (1990): Telepszichofon (Öngyilkosság-megelőzés lehetőségei
telefonon át); Animula Kiadó, Budapest.
Kézdi Balázs: Negatív kód, Pannónia Kiadó 1995
Szabó Lajos: Krízisintervenció a szociális esetmunkában; In. Szociális Munka
1989/2.
Buda, B.(2001): Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi
tanulmányok. Animula, Budapest.
SMNB1302 Differenciált pszichológiai ismeretek II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
(A konzultáció elmélete és gyakorlata) A tantárgyelem célja megismertetni a
hallgatókat a segítő beszélgetés, a konzultáció (counseling) elméleti hátterével,
főbb irányzataival és gyakorlati kérdéseivel.

Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. ELTE, Bárczi G. Gy. F.
K., Budapest, 2000.
Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula Kiadó, Bp.
1995. (143-166. old.)
C. Rogers: Valakivé válni - A személyiség születése. Edge Kiadó, Budapest,
2003. (73-97.)

SMNB14 Bevezetés a jogtudományba
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB1401 (3kr), SMNB1402 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB1401 Jogi alapismeretek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Molnár Margit Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy biztosítsa a hallgatók részére a jog
tanulmányozásához szükséges alapvető ismereteket, és felkészítse őket az
egyes jogágak részletes megismerésére. Kiemelten foglalkozik az állam és a
jog alapfogalmaival és alapintézményeivel, a jogászi gondolkodásmóddal,
nyelvezettel.
Molnár, M.: Általános jogi és alkotmányjogi ismeretek. Janus Pannonius
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, 1994
SMNB1402 Alkotmányjogi alapismeretek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szociológia Tanszék
Felelős oktató(k): Molnár Margit Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
 Várható kurzustípus: Előadás
 Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
 Várható óraszám: hetente 2 óra
 A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
 A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.
 A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék

Leírás:
A tantárgyelem célja a hallgatók bevezetése az alkotmányosság, a
demokratikus jogállamiság, az emberi és állampolgári jogok, kötelességek
kérdéseibe. Ennek érdekében részletesen bemutatja a Magyar Köztársaság
államszervezetét, a jogállamiság biztosítékait. Összehasonlítja a magyar
Alkotmányban, illetve az Európai Unió dokumentumaiban foglalt alapjogokat.
Alkotmánytan. (Szerk. Kukorelli István) Budapest, Osiris, 2001.
Molnár Margit: Általános jogi és alkotmányjogi ismeretek. [közread. a] Janus
Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, 1994
Sári János: Alkotmánytan 2. Alapjogok. Budapest, Osiris 2000.

SMNB15 Szociális jog
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Molnár Margit Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB1501 (3kr), SMNB1502 (3kr),
SMNB1503 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB1501 Jóléti jogok
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy a hallgatók megértsék a jog és a szociálpolitika
viszonyát, továbbá részletes ismereteket szerezzenek a hazai szociális jog
intézményeiről. A Bemutatja a szociálpolitikai döntéshozatal és a jogalkotás
kapcsolatát, illetve a szociálpolitikai programoknak a jogalkotás keretében
történő végrehajtását. Részletesen tárgyalja a szociális jog fő területeit, az
azokra jellemző jogi megoldásokat.
Molnár Margit: Magyarország szociális jogalkotása. [közread. a Janus
Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara] Pécs : JPTE BTK,
1999
Molnár Margit Szociálpolitikai és szociális jogi alapok. [közread. a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Továbbképző Szekció] Pécs :
PTE ÁJK, 2006
Juhász Gábor: Az alkotmányeszme mostohagyermeke: néhány gondolat a
szociális biztonsághoz való jog természetéről és szabályozásáról. In: Esély
1996/3.
SMNB1502 Európai szociális jog
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja a hallgató megismertetése az európai szociális jog
intézményrendszerével. Átfogóan ismerteti az Európai Unió szociális
dimenzióját, valamint az azt meghatározó dokumentumokat. Részletesen
bemutatja a magyar szociálpolitika illetve szociális munka számára fontos
intézményeket.
Molnár Margit Szociálpolitikai és szociális jogi alapok. [közread. a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Továbbképző Szekció] Pécs :
PTE ÁJK, 2006
Molnár Margit: Az Európai Közösség szociális jogalkotása. [közread a] Janus
Pannonius Tudományegyetem Pécs : JPTE TK Kiadói Iroda, 1996
Molnár Margit: Magyarország szociális jogalkotása. [közread. a Janus
Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara] Pécs : JPTE BTK,
1999
Gyulavári Tamás-Könczei György: Európai szociális jog. Budapest, 2000.
SMNB1503 Jogi és igazgatási készségfejlesztés
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Gyakorlat
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy megfelelő készségeket alakítson ki a hallgatókban
ahhoz, hogy szociális munkásként képesek legyenek a kompetenciájukba
tartozó jogalkalmazási feladatok teljesítésére. Ennek érdekében a hallgatók
labormunka keretében olyan feladatokat oldanak meg, melyek lehetővé teszik
a különböző jogterületek szabályainak alkalmazását a szociális munkára
jellemző helyzetekben

SMNB16 Jogalkalmazás és jogvédelem a szociális munkában
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Molnár Margit Dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB1601 (2kr), SMNB1602 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB1601 Jogalkalmazás a szociális munkában

A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy a hallgató részletesen megismerjen egy, a szociális
munka szempontjából releváns jogágat, és elmélyüljön annak gyakorlati
aspektusaiban. A tantárgyelem az adott jogterület anyagát a szociális
munkások feladatait is figyelembe véve tárgyalja. Jellegzetes területek:
családjog, közigazgatási jog, büntetőjog, stb.
Büntetőjog. Általános rész. Szerk. Békés Imre. Bp. Hvg-Orac Lap- és Könyvk.
2003.
Csíky Ottó, Filó Erika: Magyar családjog. Bp., 2003.
SMNB1602 Jogvédelem a szociális munkában
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy a hallgató részletesen megismerjen egy olyan
konkrét jogterületet, mely valamely embercsoport jogvédelmére irányul, és
elmélyüljön annak gyakorlati aspektusaiban. A tantárgyelem az adott jogterület
anyagát a szociális munkások feladatait is figyelembe véve tárgyalja.
Jellegzetes területek: munkajogi védelem, esélyegyenlőség, gyermekvédelem,
fogyatékkal élők védelme, kisebbségek jogvédelme stb.
Bankó Zoltán-Berke Gyula-Kiss György: Bevezetés a munkajogba. PTE ÁJK
Pécs, 2004.
Kálmán Zsófia - Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris,
Bp., 2002.
Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Osiris 1996

SMNB17 Népegészségügyi alapismeretek
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB1701 (4kr), SMNB1702 (4kr)
Tárgyeleme(i):

SMNB1701 Társadalomegészségtan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Benkő Brigitta
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy a hallgatók megismerjék a társadalmi környezet
hatását az egészségre és a betegségre, ismereteket szerezzenek az
egészségnevelés módszereiről és lehetőségeiről, a statisztikai alapismeretek
birtokában képesek legyenek eligazodni el a demográfia, a szomatometria és
az epidemiológia részletkérdéseiben, megfelelő szakmai információkkal
rendelkezzenek az egészségügyi ellátórendszer feladatairól és működéséről.
Buda, J.: Az orvoslás története 2. POTE, Pécs, 1996
Buda, J.: Közösségi egészségügyi ellátás elmélete és módszertana. POTE-EFK,
Pécs, 1998
Orosz, É.: Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az
egészségpolitika alternatívái. Egészséges Magyarországért Egyesület,
Budapest, 2001
SMNB1702 Közegészségügy-és járványtan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Benkő Brigitta
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja a hallgatók alapvető mikrobiológiai, parazitológiai,
közegészségtani és járványtani ismereteinek gyarapítása, hogy jobban
megértsék az ember és környezete kapcsolatát, felismerjék az ember és
környezete között lévő egyensúly megbomlásának jeleit, és tevőleges szerepet
vállaljanak az egyensúly helyreállításában.
Jurányi, R.: Általános járványtan. Orvostovábbképző Egyetem, Budapest, 1988
Kertai, P.: Közegészségtan. Medicina Kiadó, Budapest, 1999
Dr. Molnár, L. (szerk.): Közegészségtan. PTE, Pécs, 2000

SMNB18 Egészségtudomány a szociális munkában
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató: Vinczéné Menyhárt Mária
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr

 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB1801 (4kr), SMNB1802 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB1801 Az egészség egyéni és társadalmi dimenziói I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
 A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető
és egy szemeszterben csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

Leírás:
(Egészségszociológia) A tantárgyelem az orvosi szociológia, az egészség, a
megbetegedés és az egészségügyi intézmények működésének, szociológiai
összefüggéseinek megismerését célozza. Ezen belül tárgyalja a szociális
epidemiológia, a hátrányos társadalmi helyzet és az egészségi állapot
összefüggéseinek, az egészségügyi intézményrendszer és az egészségügyi
hivatások jellegzetességeinek témaköreit.
Losonczi Ágnes: Ártó-védő társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest, 1989
Buda Béla, Kopp Mária (szerk): Magatartástudomány. Medicina Kiadó,
Budapest, 2001
Pikó Bettina: Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest,
SMNB1802 Az egészség egyéni és társadalmi dimenziói II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A kurzusfelvételkor ellenőrzött feltételek:
 A tárgyelemben csak a teljesítéshez szükséges kreditnyi kurzus teljesíthető
és egy szemeszterben csak egy kurzus vehető fel belőle.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

Leírás:
Mentálhigiéné) A tantárgyelem célja a személyiség és az emberi kapcsolatok
fejlődését befolyásoló tényezők és azok kölcsönhatásainak, valamint a
személyiség szerkezetével, vizsgálatával kapcsolatos fontosabb pszichológiai
elméletek lényegi megállapításainak megismertetése, különös tekintettel a
szociális munkára.
Buda, B.: Mentálhigiéné. Animula Kiadó, Budapest, 1994.
Bagdy, E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula
Kiadó, Budapest, 1999
Kézdi, B. (szerk.): Iskolai mentálhigiéné. Tanulmányok. Pro Pannonia Kiadói
Alapítvány, Pécs, 2000

Kelemen, G.: A mentálhigiéné mentalitásának kérdései és a kérdések funkciója
a mentálhigiénében. In: Kelemen, G. (szerk.): Tele-dialógus Pro Pannonia,
Pécs, 2000, 192-201.

SMNB19 Bevezetés a pedagógiába
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 2kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB1901 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB1901 Bevezetés a pedagógiába
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Mrázik Julianna
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja bevezetést adni a különböző pedagógiatudományi és
gyógypedagógiai elméletekbe, kutatásokba.
Nagy, S.: A pedagógia alapjai : Bevezetés a pedagógiába. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1989
Kelemen, G.: Zavarként történő konstrukciója e konstrukció zavarának
jele. A fogyatékosság jelensége a pszichiátriában. In: Tágabb értelemben
vett gyógypedagógia ELTE, Budapest, 2004
Létai, D. - Hoffmann, J. (szerk.): Bevezetés az értelmi fogyatékosok
pedagógiájába. Szöveggyűjtemény. Comenius Bt., Pécs, 2005

SMNB21 Szakdolgozat
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató:
Leírás:
A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa, hogy képes az
elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti
lépések megtételére, valamint a választott nyelven való értekezésben megkívánt
módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. Amennyiben a hallgató szakon belüli
szakirányt választ, szakdolgozatát abból kell megírnia. A szakdolgozat elkülöníthető
főszöveg mellett tartalmazhat egyéb mellékleteket (jegyzetek, függelék, illusztrációk,
stb.)
A szakdolgozat formai kritériumai:

A szakdolgozat belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni: a szakdolgozat
címe, szerző neve, szakja, a konzulens oktató neve, beosztása, tanszéke, a
szakdolgozat helye és a benyújtás éve.
A diplomamunka/szakdolgozat terjedelme legalább 40.000 n szóközzel, (kb. 20 oldal)
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a jegyzeteket, a bibliográfiát.
Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó anyagot, stb. mellékletben kell a
megadott terjedelmen felül a dolgozathoz fűzni. A főszöveget követően kell elhelyezni
a függelékeket (illusztrációkat), a felhasznált irodalom és források jegyzékét.
A diplomamunkát/szakdolgozatot két példányban kell a Tanulmányi Osztályra az
ütemezésben megadott határidőig leadni. A témavezetőnek a
diplomamunkát/szakdolgozatot elektronikus formátumban elkészítve is le kell adni. A
mellékletekre, függelékekre, jegyzetapparátusra, bibliográfiára vonatkozóan
terjedelmi megkötés nincs.
A szakdolgozatokat kizárólag A/4-es lapra lehet nyomtatni. A szöveg oldalformázásnak alábbi kritériumaival:
Margók: fenti, lenti, bal és jobb egyaránt 2,5 cm
Élőfej és Élőláb egyaránt 1,25 cm, Kötésmargó helye: balra
Betűtípus: Times New Roman CE; Betűstílus: Normal; Betűméret: 12
Igazítás: sorkizárt; Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm;
Sorköz: 1,5 sor.
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB2101 (5kr), SMNB2102 (5kr),
SMNB2103 (10kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB2101 Szakdolgozati szeminárium I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
Szakdolgozat vázlat készítése. (A diplomamunkák konzultációjára vonatkozó
részletes feltételrendszer megismerhető a www.szocialismunka.hu oldalon a
Szakdolgozatok menüpontban.)
SMNB2102 Szakdolgozati szeminárium II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
Egy fejezet megírása, bibliográfia elkészítése. (A diplomamunkák
konzultációjára vonatkozó részletes feltételrendszer megismerhető a

www.szocialismunka.hu oldalon a Szakdolgozatok menüpontban.)
SMNB2103 Szakdolgozat elkészítése és benyújtása
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.

Leírás:
A szakdolgozat elkészítése és benyújtása. (A diplomamunkák konzultációjára
vonatkozó részletes feltételrendszer megismerhető a
www.szocialismunka.hu oldalon a Szakdolgozatok menüpontban.)

SMNB23 Intenzív terepgyakorlat
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 30kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB2301 (25kr), SMNB2302 (5kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB2301 Intenzív terepgyakorlat
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 25kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Brettner Zsuzsanna
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 25 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Gyakorlat
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 600 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy segítséget nyújtson a szociális munkás hallgatók
számára szakmai identitásuk kialakulásában, formálódásában, elméleti tudásuk
gyakorlatban való alkalmazásában. Mindemellett összességében az általános
képzési célt támogatva azt segíti elő, hogy a gyakornokok terepmunkájuk
során képesek legyenek a segítő kapcsolat különböző formáiban adekvát
viselkedés elsajátítására, mentálhigiénés és szociális problémák kezelésére és
megoldásának elősegítésére.
Ennek érdekében a gyakorlat lehetőséget teremt a gyakornok számára arra,
hogy megismerjék:
az általuk választott intézmény munkáját, feladatkörét, ellátási területét;
az adott intézmény szolgáltatási stratégiáit, szerepét az egyéb, azonos vagy
hasonló területen működő intézményekkel közösen alkotott rendszerben;
az adott intézmény belső munkáját;
a gyakorló szociális szakemberek kapcsolatát más szakemberekkel;

a munka főbb módszereit, azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit;
az intézmény környezetét ill. klienskörét jellemző problémákat;
a gyakorló szakemberek munkáját, akik segítségével az elméleti magyarázatok
empirikus hátteréről ismereteket sajátíthatnak el és a felmerülő problémákat
tágabb kontextusba helyezve értelmezhetik, eljutva ezzel a felismerési
fázis gyakorlati alkalmazásának megismeréséig, lehetőség szerint önálló
részfeladat megoldásáig.
SMNB2302 Gyakorlatelemző szeminárium és szupervízió
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 5kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Szijjártó Linda
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 5 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 3 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 7. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja a terepgyakorlat során megszerzett tapasztalatok
monitorozása, értékelése és elemzése. Segítséget nyújt a gyakornokok
szakmai személyiségének formálódásához, a különböző egyéni és családi
esetkezelések módszertani fejlesztéséhez, a terepmunka során felmerülő
dilemmák valamint személyes és szakmai kérdések megválaszolásához.

SMNB24 Pszichológia szigorlat
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 0kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB2401 (0kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB2401 Pszichológia szigorlat
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 0kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 0 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szigorlat
Várható teljesítési mód: Szigorlat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

SMNB25 Jogtudományi szigorlat
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató:

A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 0kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB2501 (0kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB2501 Jogtudományi szigorlat
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 0kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Szociális Munka Tanszék
Felelős oktató(k): Molnár Margit Dr.
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 0 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
 Várható kurzustípus: Szigorlat
 Várható teljesítési mód: Szigorlat (ötfokozatú)
 Várható óraszám: hetente 2 óra
 A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
 A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.
 A tárgyelem kurzuskódjait a kezelő tanszéken kívül a következő tanszékek
hirdethetik meg:
Szociális Munka Tanszék

SMNB26 A szociológia és társadalomelmélet alapjai
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató: Füzér Katalin Judit Dr.
Leírás:
Annotáció: A kurzus célja, hogy  alapvető fogalmak és meghatározó szociológia
elméletek elsajátítása mellett  a jelenlegi társadalmi jelenségeket és folyamatokat a
tudományos gondolkodás tárgyává tegye. A hallgatók a félév során a mértékadó
gondolkodók fontosabb elméleteinek megismerése mellett a szociológiai kutatások
főbb területeire is betekintést nyernek.
Tematika:
1. A szociológia, mint tudomány; tárgya, szemlélete, módszere, emberképe,
objektivitása. Mire jó a szociológia? (Andorka, 33  47. o.)
2. A szociológia kialakulása, előfutárai: Saint-Simon, Comte, Tocqueville (Andorka 48
 52. o.); a szociológia jelentős alakjai: Tönnies, Simmel, Le Play, Booth (Andorka,
65 -68. o.); magyar szociológia (Andorka, 90  94. o.)
3. A szociológia klasszikusai: Karl Marx, Emil Durkheim és Max Weber munkássága
(Andorka, 52  64. o.)
4. Jelentős szociológiai elméletek a 20. sz. második felében: Adorno, Habermas,
Bourdieu, Rawls, Beck ( Andorka, 77  88. o. kapcsolódó részei)
5. Szociológiai alapfogalmak: kultúra, érték, norma, szocializáció, szerep, státusz,
internalizáció (Andorka, 566  571. o.); Nemi szocializáció (Giddens, 182  188. o.)
6. Tradicionális, materialista és modern értékek; az értékek változása. A magyar
társadalom értékrendje. (Andorka, 572  584, 588  591, 593  596. o.).
7. Konformitás és deviancia (Giddens, 138  140. o.); a deviáns viselkedés formái és

trendjei Magyarországon (Andorka, 616  628. o.)
8. A család, családfejlődés, a háztartások történeti változásai. A család átalakulása,
funkcióinak változása.(Andorka, 11. fejezet kapcsolódó részei); Szocializációs
közegek; reszocializáció (Giddens, 101  105. o.)
9. Oktatásszociológia. Az iskola szerepe, tendenciák (Andorka, 12. fejezet kapcsolódó
részei); az iskoláztatás elméletei: Bernstein, Illich, Bourdieu (Giddens, 416  419.
o.)
10. Társadalmi szerkezet, rétegződés, mobilitás (Andorka, 155  157. o.);
nemzetközi tendenciák, a magyar társadalom szerkezetének változásai (Andorka, 172
 199. o. kapcsolódó részek)
11. Demográfiai alapfogalmak: termékenység, halandóság, reprodukció, születéskor
várható átlagos élettartam; demográfiai átmenet (Andorka, 286  293. o.);
nemzetközi és magyarországi tendenciák (Andorka, 317  325. o.)
12. Szegénység, egyenlőtlenség a társadalomban; abszolút és relatív szegénység,
létminimum (Andorka, 116  121. o.); az egyenlőtlenség és szegénység okai
(Andorka, 124  125. o.); a szolidaritás elve; társadalompolitika, jóléti állam;
nemzetközi és magyarországi trendek (Andorka, 140 -153. o.)
13. Társadalmi változások a globalizáció korában (Giddens: Elszabadult világ)
Irodalom:
- Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Szerk.: Spéder Zsolt. Osiris Kiadó,
Budapest, 2006.
- Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest,
1999.
- Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
- Giddens, Anthony: Elszabadult világ. Hogyan alakítja át életünket a globalizávió?
Napvilág Kiadó, Budapest, 2005.
- S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex Kiadó, Budapest, 2006.
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB2601 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB2601 A szociológia és társadalomelmélet alapjai
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

SMNB27 Bevezetés a közgazdaságtudományba
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak

Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató: Juhász Gábor Dr.
Leírás:
A tantárgyelem célja a társadalom szociális kérdéseinek makroökonómiai
megalapozása, a makrogazdaság főbb összefüggéseinek megértése: reálpiacok,
termelési tényezőpiacok és a pénzpiac kölcsönös hatásai. A hatékonyság és
méltányosság közti kényszerválasztások kérdései. A modern államháztartás. A
tantárgyelem olyan készségek elsajátítását célozza meg, melyek segítségével a
hallgató értelmezni képes a gazdaság piaci jellege és az ebből adódó szociális
kérdések problémakörét.
Samuelson, Paul. A. - William D. Nordhaus: Közgazdaságtan. KJK Kerszöv Jogi és
Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2002
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB2701 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB2701 Bevezetés a közgazdaságtudományba
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.

SMNB28 Általános pszichológia
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató: Lénárd Katalin Dr.
Leírás:
Alapozó tantárgyelem az empirikus pszichológia elméleti irányzatairól, kutatási
módszereiről, alkalmazásáról a segítői szakmák gyakorlatában. A tantárgyelem célja,
hogy a hallgatók megismerkedjenek azokkal a pszichológiai folyamatokkal,
jelenségekkel és fontosabb elméletekkel, amelyeknek ismerete a szociális
szakemberré váláshoz nélkülözhetetlen.
Atkinson, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith, E. E. - Bem, D. J.: Pszichológia. Osiris Kiadó,
Budapest, 1999
Bernáth, L. - Révész, Gy. (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest,
1998
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB2801 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB2801 Általános pszichológia
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: alkalmanként
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

SMNB29 Fejlődéslélektan
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató: Bálint Ágnes Dr.
Leírás:
A tantárgyelem célja a személyiség és az emberi kapcsolatok fejlődését befolyásoló
tényezők és azok kölcsönhatásának megismerése. A személyiség szerkezetével,
vizsgálatával kapcsolatos fontosabb pszichológiai elméletek lényegi megállapításainak
elsajátítása, különös tekintettel a szociális munkára.
Mérei, F. - Binét, Á.: Gyermeklélektan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1999
Bagdy, E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 1999
Cole, M. - Cole, Sh. R.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 1997
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB2901 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB2901 Fejlődéslélektan
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.

SMNB30 Pszichoszociális készségfejlesztés
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató: Dr. Szijjártó Linda
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB3001 (2kr), SMNB3002 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB3001 Pszichoszociális készségfejlesztés I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék

A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 1. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja a problémamegoldás, a valóságorientáltság, a
kölcsönösség, az intimitásra vonatkozó képesség fokozása, növelése. Ennek
megvalósítása során a következő témakörök kerülnek tisztázásra:
csoportkeretek kialakításának kérdései, személyes értékek, normák tisztázása,
az önismeret-szerzés módszerei, az empátia jelenségvilágának megértése,
asszertivitás és személyes hatékonyság, együttműködés, agresszió- és
konfliktuskezelés, előítéletesség.
SMNB3002 Pszichoszociális készségfejlesztés II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 2. szemeszterében.

Leírás:
A tantárgyelem célja a problémamegoldás, a valóságorientáltság, a
kölcsönösség, az intimitásra vonatkozó képesség fokozása, növelése. Ennek
megvalósítása során a következő témakörök kerülnek tisztázásra:
csoportkeretek kialakításának kérdései, személyes értékek, normák tisztázása,
az önismeret-szerzés módszerei, az empátia jelenségvilágának megértése,
asszertivitás és személyes hatékonyság, együttműködés, agresszió- és
konfliktuskezelés, előítéletesség.

SMNB31 Társadalomismeret a szociális munkában
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató: Dr. Madácsy József
Leírás:
(Deviáns jelenségek szociológiája) A tantárgyelem bevezetést és teoretikus kereteket
nyújt a deviáns viselkedésformák értelmezéséhez. A résztvevő hallgatók a jelentősebb
devianciaelméletek mellett megismerkedhetnek a témakörhöz kapcsolódó jelenségek
működési mechanizmusaival, főbb attribútumaival és statisztikáival. A
hagyományosan ide sorolt jelenségeken (bűnözés, alkoholizmus, kábítószerfogyasztás, mentális betegségek, öngyilkosság) túl a kortárs szubkultúrák világa is
része a tantárgyelem anyagának.
Durkheim, E.: Az öngyilkosság. Osiris Kiadó, Budapest, 2003
Fekete, S.: Deviancia és társadalom. Comenius Bt., Pécs, 2001
Gönczöl, K. - Kerezsi, K. (szerk.): A deviancia szociológiája. Hilscher Rezső
Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1996
A tantárgy teljesítési feltételei:

 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB3101 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB3101 Társadalomismeret a szociális munkában
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

SMNB32 Bevezetés az empirikus társadalomkutatás
módszertanába
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató: Dr. Bucher Eszter
Leírás:
Tantárgyleírás: A kurzus az előadások során rövid ismeretelméleti bevezetést ad az
empirikus társadalomkutatás módszertanába (a tudomány, mint emberi tevékenység,
a megfigyeléstől a tudományos tényekig, a tudományos problémák természete). Ezt
követően a hallgatók a társadalomkutatási folyamat megtervezésének alapjait
sajátítják el (hogyan lesz az elméleti problémából empirikus adat, a témaválasztás és
a probléma megtalálása, kutatási hipotézisek felállítása, konceptualizálás, a mérés
elmélete, mintavételen alapuló kutatások, a megfigyelés módjai).
Témakörök:
1. A tudományos gondolkodás sajátosságai: különbségek és hasonlóságok a
hétköznapi gondolkodás tükrében. A tudományos problémák főbb jellemzői. Melyek az
emberi megismerés hibái, mit tehet a tudomány, s képviselője ezek kiküszöböléséért?
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K. Bp., 2003. 17-45.
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 15-37.
Csáki Anikó-Ligeti György (szerk.): Minden másképp van. Új M. K., Bp., 2002. 133156., 181-200.
2-3. A kutatási folyamat. Társadalomtudományi elméletalkotás. Tények,
összefüggések és empirikus általánosítások. Az okság természetétől a
hipotézisalkotásig.
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K. Bp., 2003. 46100.
Sajtos László  Mitev Ariel: SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Aliena K.
Budapest, 2007. 11-41.
Cseh-Szombathy László  Ferge Zsuzsa (szerk.): A szociológiai felvétel módszerei.
KJK, Bp., 1971. (15-48.)
Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus
ellenőrzése. Bp. Osiris K. 1999. 19-110.
4. A megismerési folyamat felépítése. A kutatási terv.
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K. Bp., 2003. 103135.
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 39-47.
Seidman, I.: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. A kutatási terv: a gondolattól
a megvalósításig. Műszaki K. Budapest, 2002. 49-65.

5-6. Konceptualizáció és operacionalizáció a tudományos megismerésben.
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K. Bp., 2003. 136170.
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 54-58.
7. A szociológiai kutatások során alkalmazott módszerek: kvantitatív és kvalitatív
módszerek, hasonlóságok és különbségek, a két módszer ötvözésének lehetőségei.
Gerhard Kliening: A kvalitatív társadalomkutatás módszerének vázlata. Szociológiai
Figyelő 1987/3. 49-73.
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 113-246.
Cseh-Szombathy László  Ferge Zsuzsa (szerk.): A szociológiai felvétel módszerei.
KJK, Budapest, 1971. III. fejezet (105-244.)
8. A kérdőíves módszer és az erre épülő kutatási folyamat. A kérdezés művészete.
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K. Bp., 2003. 273313.
Horváth György: A kérdőíves módszer. Műszaki KK., Bp. 2004. 10-22.
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 173-197.
Cseh-Szombathy László  Ferge Zsuzsa (szerk.): A szociológiai felvétel módszerei.
KJK, Budapest, 1971. 150-213.
9. A terepkutatás.
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K. Bp., 2003. 315348.
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 115-139.
10. Az interjútechnika
Solt Otília: Interjúzni muszáj. In: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I.
Beszélő, Budapest, 1998. 2948.
www.szochalo.hu/szochalo/upload/solt_inerjumuszaj.rtf
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 142-167., 202-206.
Seidman, I.: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer.. Műszaki K. Budapest, 2002.
17-27., 49-65.
11. A kísérlet
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K. Bp., 2003. 381409.
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 209-216.
12. Beavatkozás-mentes vizsgálatok.
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K. Bp.,2003. 350379.
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 234-246.
13. Társadalomkutatás a gyakorlatban. A tervezéstől a megvalósításig. Mit kezdjünk
az adatokkal? Az eredmények közlése. Etikai kérdések.
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K. Bp., 2003. 411451., 529-553., 555-564.
Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. Osiris K. Budapest, 2005. 85-110.
Vizsgakövetelmények:
A Bevezetés az empirikus társadalomkutatás alapjaiba I. kollokviummal zárul.
A Bevezetés az empirikus társadalomkutatás alapjaiba II. teljesítésének feltétele az
órai részvétel, valamint a szemináriumi feladatok teljesítése és leadása a megadott
határidőkig.
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr

 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB3201 (3kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB3201 Bevezetés az empirikus társadalomkutatás módszertanába I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Előadás
Várható teljesítési mód: Kollokvium (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

SMNB33 Adatgyűjtés I-II
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató: Dr. Péntek Eszter
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB3301 (2kr), SMNB3302 (2kr)
Tárgyeleme(i):
SMNB3301 Adatgyűjtés I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 3. szemeszterében.

Leírás:
Annotáció: A kurzus során különböző kérdőívtípusokat ismernek meg a
hallgatók. A tantárgy célja a kérdőívek szerkezeti, formai, tartalmi
követelményeinek megismerése, a kérdezéstechnikák (kérdéstípusok,
kérdezésszabályok) és kérdőív-szerkesztési technikák elsajátítása.
Tematika:
1. Kutatási terv, kutatási téma, kutatási cél, a kérdőíves módszer
használatának feltételei, okai
2. Konceptualizálás, operacionalizálás, hipotézisek
3. Szekunder információgyűjtés, mintavétel
4. A kérdőívszerkesztés szabályai
5. Kérdéstípusok
6. A lekérdezés módjai
7. On-line kérdőívezés
8. A kérdezés szabályai
9. Kérdőívszerkesztés I.
10. Kérdőívszerkesztés II.
11. Adatrögzítés

A tantárgy teljesítésének feltételei:
 A hiányzás elfogadható mértéke az összes óra 15%-a. Ennél több hiányzás
esetén a hallgató nem tudja teljesíteni a kurzust.
 Az írásbeli vizsga legalább 51%-os teljesítése.
 Az értékelés sávjai:
o jeles: 85% felett,
o jó: 75,1-85,0%,
o közepes: 65,1-75,0%,
o elégséges: 50,1-65,0%.
Kötelező irodalom:
Andorka Rudolf (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.
Babbie, Earl (2005): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó,
Budapest.
Héra Gábor  Ligeti György (2005): Módszertan. Osiris Könyvkiadó,
Budapest.
Horváth György: A kérdőíves módszer. Műszaki KK., Bp. 2004.
Horváth György (1996): Vélemények mérlegen. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest.
Majoros Pál (2005): A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest.
SMNB3302 Adatgyűjtés II
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 4. szemeszterében.

Leírás:
Annotáció: A kurzus célkitűzése, hogy a hallgatók az Adatgyűjtés I. című
kurzuson a kérdőívezés módszeréről tanultakat gyakorlati tapasztalatokkal
gazdagítsák. A hallgatók olyan készségek birtokába kerülnek, melyek
segítségével képesek kutatási terv és hozzá kapcsolódó kérdőív kidolgozására,
lekérdezésére, a kapott adatok berögzítésére.
Tematika:
1. Egy meghatározott témában kutatási terv készítése
2. A konkrét témában hipotézisek írása, konceptualizálás, operacionalizálás
3. A megadott témában szekunder információgyűjtés, feldolgozás, összegzés
4. A konkrét kutatáshoz kapcsolódó mintavételi terv elkészítése, a
mintanagyság meghatározása
5. A kérdőív elkészítése
6. A kérdőív megszerkesztése
7. A kérdőív megszerkesztése on-line kérdezést lehetővé tevő programban
8. Lekérdezés
9. Lekérdezés
10. A kérdezés tapasztalatainak megbeszélése
11. Adatrögzítés

A teljesítés feltételei:
 Az évközi órai és házi feladatok határidőre történő elkészítése, a kérdőív
lekérdezése és az adatok rögzítése a szorgalmi időszak folyamán.
 A hiányzás elfogadható mértéke az összes óra 15%-a. Ennél több hiányzás
esetén a hallgató nem tudja teljesíteni a kurzust.
 A házi feladatokra kapható pontok minimum 60%-ának megszerzése
szükséges a tantárgy teljesítéséhez (akinek ez nem sikerül, annak újra fel kell
vennie a kurzust).
 A teljesítéshez szükséges még a kurzus végén egy gyakorlati beszámoló
határidőre történő leadása. (Határidő: 2014.05.09. 23:55) Ebben minden
hallgató külön, önállóan készít egy kutatási tervet, valamint egy kérdőívet. A
kérdőívet le kell kérdezni, a kapott adatokat pedig egy rögzítőfile-ban kell
rögzíteni. (A gyakorlati beszámoló tartalma tehát: egy kutatási terv
hipotézisekkel, kérdőív, két kitöltött próbakérdőív, egy javított kérdőív, két
kitöltött végleges kérdőív, egy rögzítőfile a berögzített adatokkal.)
 A végső jegyben 50%-os súllyal szerepelnek az évközi
munkára kapható pontok együttesen, valamint 50%-os súllyal
szerepel a félév végi gyakorlati beszámoló.
 Az értékelés sávjai:
o jeles: 85% felett,
o jó: 75,1-85,0%,
o közepes: 65,1-75,0%,
o elégséges: 50,1-65,0%.
Kötelező irodalom:
Andorka Rudolf (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.
Babbie, Earl (2005): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó,
Budapest.
Héra Gábor  Ligeti György (2005): Módszertan. Osiris Könyvkiadó,
Budapest.
Horváth György: A kérdőíves módszer. Műszaki KK., Bp. 2004.
Horváth György (1996): Vélemények mérlegen. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest.
Majoros Pál (2005): A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest.
Tárki adatbank kérdőívei
Kurzusonként változó: A megadott témához kapcsolódó szekunder információk
(statisztikai adatok, kutatási zárójelentések, szakirodalom stb.).

SMNB34 Komplex modul
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Szociális munka alapképzési szak
Felelős tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 10kr
 Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek):SMNB3401 (2kr), SMNB3402 (2kr),
SMNB3403 (2kr), SMNB3404 (4kr)
 A következő tárgyelemekben gyűjtött kreditek NEM számítanak bele a tantárgy 10
kreditébe:SMNB3405, SMNB3406, SMNB3407, SMNB3408
Tárgyeleme(i):
SMNB3401 Addiktológia komplex modul I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr

Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Madácsy József
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
(Addiktológia) A tantárgyelem célja a szerhasználó magatartás, az addiktív
viselkedés, élmény és gondolkodásmód jellegzetességeinek, az addikciók
kontinuumának és társadalmi felépítésének, valamint a prevenció és a
kölcsönös önsegítés szemléleti sajátosságainak bemutatása.
Rácz, J.: Addiktológia. Tünettan és intervenciók. HIETE, Budapest, 1999
Kelemen, G. - Csákiné Király, L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális
ellátása. NCSSZI, Budapest, 2004
Buda, B.: Az alkohológia új távlatai. AEB, Budapest, 1992
Kelemen, G. - B. Erdős, M. (szerk.): Az addiktológia horizontja. PTE
Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs, 2001
Kelemen, G.: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Addiktológiai és
pszichoterápiai tanulmányok. Pro Pannonia, Pécs, 2001
SMNB3402 Addiktológia komplex modul II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Mihaldinecz Csaba
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
(A fiatalkori szerhasználat és addiktív viselkedés megelőzése)
A tantárgyelem célja a hallgatók számára integrált ismeretanyagot biztosítani,
s a gyakorlati munkát segítő szempontokat nyújtani a fiatalkori szerhasználat
és viselkedéses addikciók felismerésével, a prevencióval, és a felelős
segítségadás lehetőségeivel kapcsolatban. További cél, hogy a hallgatók
megismerjék a fiatalkori szerhasználat és addiktív viselkedés prevenciójának
szemléleti alapfogalmait, valamint saját szerepüket, lehetőségeiket potenciális multiplikatív hatásúkat - a megelőzésben. A képzésben kiemelt
jelentőséget tulajdonítunk a reflektív, kritikai gondolkodásnak.
Rácz, J. (szerk.): Drog és társadalom. Az addikciók mintázatai. Új Mandátum
Kiadó, Budapest, 2002
Pikó, B. Dohányzás serdülő- és ifjúkorban: az attitűdtől a magatartásig.
Szenvedélybetegségek 2000/VIII. 206-214.
Kelemen, G. - B. Erdős, M. (szerk.): Az addiktológia horizontja. PTE
Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs, 2001
Kelemen, G.: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Addiktológiai és
pszichoterápiai tanulmányok. Pro Pannonia, Pécs, 2001
SMNB3403 Addiktológia komplex modul III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr

Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 2 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
(Addiktológiai rehabilitáció) A tantárgyelem célja átfogó képet nyújtani a hazai
és nemzetközi rehabilitációs otthonok, terápiás közösségek szakmai
munkájáról, alkalmazott terápiás módszereiről.
Kelemen, G. - B. Erdős, M. (szerk.): Az addiktológia horizontja. PTE
Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs, 2001
Kelemen, G.: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Addiktológiai és
pszichoterápiai tanulmányok. Pro Pannonia, Pécs, 2001
Kelemen, G. - B. Erdős, M.: Craving for Sobriety. Faculty of Humanities,
University of Pécs & Leo Amici 2002 Foundation, 2004
Módszer:
Tárgyfelelős: Márk Mónika
SMNB3404 Modulgyakorlat
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Szijjártó Linda
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
A modulgyakorlat célja komplex egyéni illetve kiscsoportos formában
tereptapasztalatot nyújtani a szenvedélybetegeket ellátó regionális
intézményrendszerről.
SMNB3405 Gyermekvédelem komplex modul I.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Tarnainé Sándor Anita
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
A szakmai törzsmodulban elhelyezkedő komplex modulnak az a feladata, hogy
az alapszakot elvégző hallgató képessé váljon a szociális munka egy-egy
területét annak környezetével együtt elemezni és megérteni.
A gyermekvédelmi szociális munkával foglalkozó komplex modult választó
hallgató a gyermekvédelem keretében folyó szociális munka társadalmi,

szakpolitikai, jogi környezetével, valamint az itt folyó szociális munka
feladataival, típusaival, módszereivel ismerkedik meg. A tantárgy kurzusai
nagy hangsúlyt helyeznek a terület aktuális szakmai kérdéseinek,
problémáinak, vitáinak felvázolására.
A tantárgy keretében szervezett gyakorlat során a hallgató a gyermekvédelem
jellegzetes terepén ismerkedik a szociális munka módszereivel, illetve fejleszti
ezek végzésére irányuló készségeit.
Kötelező olvasmányok:
 Budai István (szerk.) Szociális munka az iskolában. Nemzeti
Tankönyvkiadó,
Budapest, 1996
 Domszky András (szerk): Gyermekvédelmi szakellátás. Segédanyag a
szociális szakvizsgához, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest,
2004.
 Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK KERSZÖV, Budapest, 2001
 Szöllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális
szakvizsgához, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2005.
Módszer:
Tárgyfelelős: Sándor Andrea
SMNB3406 Gyermekvédelem komplex modul II.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Nagy László
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden őszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 5. szemeszterében.

Leírás:
A szakmai törzsmodulban elhelyezkedő komplex modulnak az a feladata, hogy
az alapszakot elvégző hallgató képessé váljon a szociális munka egy-egy
területét annak környezetével együtt elemezni és megérteni.
A gyermekvédelmi szociális munkával foglalkozó komplex modult választó
hallgató a gyermekvédelem keretében folyó szociális munka társadalmi,
szakpolitikai, jogi környezetével, valamint az itt folyó szociális munka
feladataival, típusaival, módszereivel ismerkedik meg. A tantárgy kurzusai
nagy hangsúlyt helyeznek a terület aktuális szakmai kérdéseinek,
problémáinak, vitáinak felvázolására.
A tantárgy keretében szervezett gyakorlat során a hallgató a gyermekvédelem
jellegzetes terepén ismerkedik a szociális munka módszereivel, illetve fejleszti
ezek végzésére irányuló készségeit.
Kötelező olvasmányok:
 Budai István (szerk.) Szociális munka az iskolában. Nemzeti
Tankönyvkiadó,
Budapest, 1996
 Domszky András (szerk): Gyermekvédelmi szakellátás. Segédanyag a
szociális szakvizsgához, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest,
2004.

 Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK KERSZÖV, Budapest, 2001
 Szöllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális
szakvizsgához, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2005.
SMNB3407 Gyermekvédelem komplex modul III.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 2kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
A szakmai törzsmodulban elhelyezkedő komplex modulnak az a feladata, hogy
az alapszakot elvégző hallgató képessé váljon a szociális munka egy-egy
területét annak környezetével együtt elemezni és megérteni.
A gyermekvédelmi szociális munkával foglalkozó komplex modult választó
hallgató a gyermekvédelem keretében folyó szociális munka társadalmi,
szakpolitikai, jogi környezetével, valamint az itt folyó szociális munka
feladataival, típusaival, módszereivel ismerkedik meg. A tantárgy kurzusai
nagy hangsúlyt helyeznek a terület aktuális szakmai kérdéseinek,
problémáinak, vitáinak felvázolására.
A tantárgy keretében szervezett gyakorlat során a hallgató a gyermekvédelem
jellegzetes terepén ismerkedik a szociális munka módszereivel, illetve fejleszti
ezek végzésére irányuló készségeit.
Kötelező olvasmányok:
 Budai István (szerk.) Szociális munka az iskolában. Nemzeti
Tankönyvkiadó,
Budapest, 1996
 Domszky András (szerk): Gyermekvédelmi szakellátás. Segédanyag a
szociális szakvizsgához, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest,
2004.
 Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK KERSZÖV, Budapest, 2001
 Szöllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális
szakvizsgához, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2005.
Módszer:
Tárgyfelelős: Bíró Andrea
SMNB3408 Modulgyakorlat
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 4kr
Kezelő tanszék: Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Felelős oktató(k): Dr. Szijjártó Linda
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:






Várható kurzustípus: Gyakorlat
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 2 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 6. szemeszterében.

Leírás:
A modulgyakorlat célja komplex egyéni illetve kiscsoportos formában
tereptapasztalatot nyújtani a gyermekvédelmet ellátó regionális

intézményrendszerről.

