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IDŐS SPECIFIKUS SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉS 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: idős specifikus szolgáltatásszervezés 

szakirányú továbbképzési szak  

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: 

 Szakképzettség: Idősspecifikus szolgáltatásszervező 

 A szakképzettség angol nyelvű megnevezése  Gerontology Service Worker 

3. A szakirányú továbbképzés besorolása:  

3.1. Képzési terület szerinti besorolás: társadalomtudományi képzési terület 

3.2. A végzettségi szint szerinti besorolás:  

3.2.1.ISED 1997 szerint: A5 

3.2.2. ISED 2011 szerint: alapképzési szint esetén 6, mesterképzési szint esetén 7  

3.2.3. az európai képesítési keretrendszer szerint: alapképzési szint esetén 6, mesterképzési 

szint esetén 7  

3.2.4. a magyar képesítési keretrendszer szerint: alapképzési szint esetén 6, mesterképzési 

szint esetén 7  

3.3. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása:  

3.3.1 ISCED 1997 szerint: 723 

3.3.2 ISCED-F 2013 szerint: 0921 

4. A felvétel feltételei: 

A képzésben vagy alapképzésben vagy mesterképzésben (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi 

szintű végzettséget is) szerzett végzettséggel rendelkezők vehetnek részt  

- azon képzési területekről, melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: 

társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok 

 

5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és 

felelősség):  
 

7.1. A képzés célja: A kurzus célja a humán közszolgáltatást végző intézmények, 

szervezetek és személyek felkészítése a demográfiai változások következtében jelentkező 

speciális szolgáltatási igényekre, olyan szolgáltatást nyújtó szakemberek képzése, akik a 

korszerű pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti elméleti és gyakorlati tudásuk, 

képességeik integrált felhasználásával hatékony segítséget, támogatást adhatnak az 
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idősödő népességnek, útmutatást tudnak nyújtani az idősödő korosztályok problémáinak 

megoldásához. 

 

7.2. Szakmai kompetenciák:  

 

7.1.1. Tudás:  

A hallgató ismeri: 

 a geriátria, gerontológia alapvető fogalmait, az öregedéstudomány elméleteit, 

szemléletmódját, legújabb tudományos eredményeit, valamint korszerű 

szakirodalmi bázisát; 

 az időspolitika európai és hazai stratégiáit, prioritásait, ezek hatását az 

ellátórendszerre, valamint az időskorú népességre, 

 az idősellátás jogi, törvényi hátterét; 

 szociális és egészségügyi ellátórendszer időskorúak számára nyújtott 

szolgáltatásait, valamint ezek fejlődési tendenciáit, 

 rendelkezik olyan komplex ismeretekkel, amelyek segítségével képes az időseket 

érintő prevenciós, segítő programok kidolgozására és megvalósítására. 
 

7.1.2. Képességek: 

A hallgató képes:  

 a felmerülő problémákat sokoldalúan és ok-okozati viszony alapján elemezni; 

 az idősellátás etikai vonatkozásainak figyelembevételével dolgozni; 

 gondozási szükségletek felmérésére alkalmazott szakmai technikák 

alkalmazására, 

 ellátni az időskorúak érdekvédelmét, érdekképviseletét, valamint ellátotti jogainak 

védelmét képviselni, 

 együttműködni az intézményen belül és intézményközi, a támogató- és 

ellátórendszer szereplőivel, valamint az egészségügyi és szociális ellátás területén 

működő társintézményekkel az időskorú szükségleteinek feltárása, valamint a 

megfelelő szolgáltatások elérése érdekében, 

 elméleti és gyakorlati ismeretei integrálásával a kialakult problémák feltárására és 

megoldási javaslatok tételére. 
 

7.1.3. Attitűd: 

A hallgató:  

 érzékeny és nyitott az időskorúak társadalmi és szociális problémáira, 

 elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, 

 nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az időskorúakhoz, az idősek 

csoportjaihoz és közösségeihez, 

 elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és 

életvitelt, 

 nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra. 
 

7.2.4. Autonómia és felelősség:  

A hallgató: 

 önállóan végzi szakmai feladatait, 

 felelősséget vállal tevékenysége megvalósításáért, 

 felelősséget vállal folyamatos szakmai fejlődéséért,  

 felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő 

beavatkozásért, 
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 elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi 

és etikai keretek közötti felelős cselekvésre, 

 tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, 

autonóm munkavégzés, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik. 

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek 

és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:  
 

8.1. Alapozó ismeretek: 9-12 kredit: 

Bevezetés a társadalmi gerontológiába: Az idős fejlődés szociológiája. Az időskor 

biológiája, pszichológiája. Fizikai változások időskorban. Egészségügy és idősek. 

8.2. 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. 

8.3. Szabadon választható: 3-6 kredit 

8.4. Szakdolgozat: 5 kredit 

8.5. Gyakorlati ismeretek aránya: 25-30%: 15-18 kredit 

 


