IDŐS SPECIFIKUS SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉS
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI
1.

A
szakirányú
továbbképzés
SZOLGÁLTATÁSZERVEZÉS

2.

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése:



megnevezése:

IDŐS

szakképzettség: idős specifikus szolgáltatásszervező;
a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Gerontology Service Worker

3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományi.

4.

A felvétel feltételei:



SPECIFIKUS

A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt:
azon képzési területekről melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül:
társadalomtudományi, bölcsészettudományi közgazdasági;
azon képzési ágakról, melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: szociális,
magyar, történelem, modern filológia, ókori és keleti filológia, pedagógia és
pszichológia, turizmus és vendéglátás, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció
és média

5.

A képzési idő félévekben: 2 félév.

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

7.

A képzési során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető
ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása
konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek
ismerik:
 A gerontológia aktuális és korszerű nemzetközi szakirodalmi bázisát;
 A gerontológiai szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi szabályozásokat, törvényi
hátteret;
 A gerontológiai szolgáltatások kutatás-módszertani vonatkozásait;
 A gerontológiai problémák kezelési modelljeit;
képesek:
 olyan komplex, az időskor társadalmának szociális problémáira fókuszáló
szemléletmóddal, készségekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyek birtokában
tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni
szolgáltató hivatásukat a különböző típusú oktatási intézményekben;
alkalmasak:
 a gerontológus szolgáltatásszervező az idős korban felmerülő életstílusbeli problémák
megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával alkalmasak



olyan tevékenységek ellátására, amely segítenek javítani az idős emberek
életminőségét.
olyan elméleti és módszertani ismeretekkel, amelyek segítségével a felmerülő
problémák megoldására korrektív és/vagy preventív megoldásokat tudnak alkalmazni.

8.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

8.1.

8.5.

Alapozó ismeretek: 9-12 kredit:
Bevezetés a társadalmi gerontológiába:Az idős fejlődés szociológiája. Az időskor
biológiája, pszichológiája. Fizikai változások időskorban. Egészségügy és idősek.
Szakmai törzsanyag: 35-45 kredit:
Az időslét elméletei. Az idősek alapvető létproblémái: lakás, táplálkozás, családi
kapcsolatok,
szabadidő,
foglalkoztatás,
egészségügy,
közlekedés.
Az
idősszolgáltatások jellemzői: szociális szolgáltatások, foglalkoztatási programok,
speciális képzések. Az idősturizmus. Az idősek fogyasztási szokásai. Kritikus
egészségügyi problémák. Az időspolitikák jellemzői. Az idős társadalmi csoportok:
falusi, városi idős lakosság. Idősek a multikulturális társadalmakban. Migráció és
idősek. Az időskor mentális problémái. Az időtöltés a köz-a non-profit –és a
magánintézményekben. Az időskori tanácsadás elméletei. Az idősek állapotfelmérése
és értékelése. Az idősek klinikai ellátása. A közösségi ellátási modellek. Lakóotthoni
szolgáltatások és idősek. Az európai időspolitikák és transznacionális szolgáltatások.
Biztosítási szolgáltatások. Az idősek az irodalomban, filmen. Szabadidős és rekreációs
idősszolgáltatások. Az idősek ügyképviselete. Az idősek és a politika.
Választható ismeretek: 3-6 kredit:
kutatásmódszertan, hatékony kommunikáció, teljesítménymérés, önértékelés.
Gyakorlati ismeretek aránya: 25-30%: 15-18 kredit.

5.

A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit.

8.2.
8.3.

8.4.

és

a főbb

