
SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. A szakért felelős oktató: 

Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér CSC, habil., Fejlesztési és minőségirányítási rektor-helyettes 

tanszékvezető főiskolai tanár 

2. Az alapképzési szak angol megnevezése: 

Social Work  

3. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

Szociális munkás  

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  

Social Worker  

4. A végzettségi szint: 

Alapfokozat (baccalaureus, bachelor, BA) 

5. Képzési terület: 

Társadalomtudomány 

6. A szakképzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 

762 

7. A képzési idő: 

7 félév 

teljes idejű képzés: 1800+1 félév szakmai gyakorlat 

részidős képzés (levelező és távoktatás): 540+1 félév szakmai gyakorlat 

8. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

180 + 30 kredit 

9. Az alapképzési szak képzési célja: 

Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik 

a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai 

követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás 

művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett 

területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét 

növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és 

felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre 

vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló 

szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek 

felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

10. Orientációk és specializációk megnevezése: 

Társadalmi innováció és fejlesztés orientáció 

- Fenntartható és befogadó társadalomfejlesztés 

- Szociális és kreatív gazdaság 

- Általános érdekkörű gazdasági szolgáltatások 



Fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció 

- Mentálhigiénés tanácsadás 

- Általános érdekkörű szociális szolgáltatások 

- Koragyermekkori intervenció 

- Interdiszciplináris informatika 

11. A képzés szerkezete: 

Társadalomtudományok 

- A szociális munka elmélete és gyakorlata  75 kredit; 

- Szociológia tudományok     29 kredit; 

- Állam és jogtudományok    10 kredit; 

- Közgazdaságtudományok     4 kredit; 

- Társadalom-és szociálpolitika    23 kredit; 

- Bölcsészettudományok     24 kredit; 

- Orvostudományok     5 kredit. 

Szakmai gyakorlat  30 kredit 

Szabadon választható  10 kredit 

12. A szakmai gyakorlat rendje, főbb követelményei: 

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program 

alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi személyiség- és 

készségfejlesztés (legalább 90 tanórában), a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó 

szemináriumok, a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok, az összefüggő legalább egy 

féléves gyakorlat és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefüggő szakmai gyakorlathoz 

kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, 

közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-

profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett, tereptanár (a gyakorlóhely 

felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A 

legalább egy féléven (tizenkettő-tizenöt héten) keresztül – heti 4 napon, heti 24 órában – folyó 

egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell 

fordítani. 

13. A szakdolgozat követelményei: 

Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit, melyet a hallgatók két előre meghatározott szakmai 

tárgyhoz kapcsolódóan (Kutatásmódszertan és informatika és az Egyéni portfólió összegzés) a 

tanulmányaik során szereznek meg: 

A szakdolgozat nyelve magyar. 

A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó szabályokat a Szakdolgozati Szabályzat rögzíti. 

I. A szakdolgozat célja 

A szakdolgozat célja, hogy a hallgatók egy választott téma önálló kidolgozásával, a képzésnek 

megfelelő szakmai tárgyakhoz, és az elsajátított gyakorlati szakmai kompetenciákhoz, különös 

tekintettel a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó feladat megoldásával bizonyítsák: birtokában 

vannak az elvégzett szaknak megfelelő ismereteknek, elméleteknek, legfontosabb elemzési 

módszereknek, tájékozottak a hazai és nemzetközi szakirodalomban, továbbá a szakmához 

szükséges gyakorlati és elméleti kompetenciákat megszerezték. Képesek ezen ismereteiket 

tudományos igényességgel, logikusan felépítve, kreatív módon egy választott témában 

alkalmazni. Képesek a választott témához kapcsolódó elméleti és tudományos szakirodalom 

bemutatására, a problémaelemzésére és mindennek a gyakorlatban történő megvalósulását egy 

esettanulmány keretében igazolni. 

II. Szakdolgozati témaválasztás 

Szakdolgozati témaként olyan téma fogadható el, amelynek kidolgozása során a hallgató 

bizonyítja, hogy a főiskolán elsajátított ismereteket és a szakmai gyakorlatok alatt szerzett 



tapasztalatokat összefüggésükben és alkotó módon tudja alkalmazni. A Humánfejlesztési 

Tanulmányok Tanszék a fenti szempontok alapján összeállítja a választható témakörök listáját, 

azt a hallgatók számára a KJF ügyfélszolgálati honlapján közzéteszi. A hallgatók szakdolgozati 

témát a tanszék által meghirdetett témakörök alapján választhatnak. A hallgatók ez alapján kérik 

fel a konzulenseket, aki a szakdolgozati szabályzattal összhangban segítséget nyújt a KJF 

követelményeinek megfelelő szakdolgozat elkészítéséhez. 

III. A szakdolgozattal szembeni általános követelmények 

A főiskola elvárja a hallgatóktól, hogy a választott témát elméleti és gyakorlati vonatkozásai 

leíró-elemző bemutatásával, megfelelő empirikus vizsgálatokkal és/vagy statisztikai adatok és 

egyéb források elemzésével szakmailag meggyőzően dolgozzák fel. Sokoldalú közelítéssel és 

kritikailag viszonyuljanak mindahhoz, amit a választott témával kapcsolatban a szakirodalomban 

és a gyakorlatban tapasztaltak, továbbá fogalmazzák meg a vizsgált problémával kapcsolatos 

következtetéseiket, javaslataikat. Nem fogadható el olyan szakdolgozat, amely csupán leíró 

jellegű helyzet bemutatás vagy a források és a szakirodalom megismétlése, másolása. 

IV. A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelmények 

 A szakdolgozat tartalmi követelményei a következők: 

- a dolgozat bevezetőjében feladat- és célmeghatározás (az exponált kérdés 

időszerűsége, újszerűsége, jelentősége); 

- a dolgozat elején megjelölt vizsgálati cél és módszer következetes végig vitele; 

- a dolgozat elemző jellegű legyen, lehetőleg kevés leíró jellegű résszel; 

- a dolgozatban megjelölt probléma kifejtése (világos és egyértelmű megfogalmazás, 

megfelelő érvelés, logikusan kialakított szerkezet, felépítés); 

- a képzés során elsajátított tartalmi és módszertani ismeretek alkalmazása; 

- a nemzetközi és hazai szakirodalomban való jártasság bizonyítása 

 A formai szempontok között helyet kap a terjedelem (tartalmi fejezetek esetében 25-40 

oldal), a hivatkozások szigorú meghatározása, illetve a mellékletek és az irodalomjegyzék 

kialakítására vonatkozó előírások. 

 Az idegen nyelvi követelmények biztosítása érdekében a szakdolgozatok elkészítése során 

a konzulensek az idegen nyelvű szakirodalom felhasználását és feldolgozását fokozottan 

szorgalmazzák. A Kodolányi János Főiskola hatályos Szakdolgozati Szabályzata ezen 

túlmenően előírja azt is, hogy a hallgatók idegen nyelvű összefoglalót készítsenek 

dolgozatukhoz, ahol bemutatják a téma feldolgozása során használt idegen nyelvű 

szakirodalmat és forrásokat. 

14. A záróvizsga követelményei és szerkezete: 

A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. 

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult 

ismereteket alkalmazni tudja. 

 A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
- a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése); 
- szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott, legalább elégségesre javasolt értékelése. 

 A záróvizsga részei: 
- szakdolgozat megvédése; 
- komplex szóbeli vizsga.  

 Az eredmény kiszámításának módja: 

A szakdolgozat védés és a komplex szóbeli vizsga eredményének átlaga. 

15. Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítése az alábbi minősítések kerekített átlaga: 

- a komplex szóbeli (és ahol van, írásbeli) záróvizsga eredménye 



- a hallgató szemeszterenkénti tanulmányi átlagának átlageredménye (amely a 

leckekönyvben is szerepel). 

16. Idegennyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

szükséges. 

17. A tantárgyakra vonatkozó információk: 

A tantárgyakra vonatkozó információk a Moodle-ben (http://moodle.kodolanyi.hu) találhatók 

meg. 

18. Mobilitási ablak:  

A külföldi tanulmányok – pl. Erasmus – intézmény által javasolt féléve: 4. és/vagy 5. félév. 

http://moodle.kodolanyi.hu/


ÁTTEKINTŐ TANTERV Szociális munka BA nappali/ levelező/távoktatás tagozat: Fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció  

Óra 1 2 3 4 5 6 7 

30/9 

Személyiségfejlesztés 

és szakmai 

kommunikáció 

szem. 

5 Szakmai idegen 

nyelv 2. 

szem. 

5 

Polgári jogi ismeretek 

és jogalkalmazás 

ea. + szem. 

5 

EU és Magyarország 

ea. 
3 

Szociális térkép 

szem. 
5 

Specializáció 5 

Szakmai gyakorlat 

(Gyakorlatorientáció) 
A szociális munka, 

mint komplex rendszer 

5 

30/9 

Szakmai idegen 

nyelv1. 

szem. 

5 

Média és társadalom 

ea.   
5 

Szolgáltatási minőség és 

rendszerfejlesztés ea + 

szem 

5 

30/9 

Kutatásmódszertan 

és informatika 

szem. 

5 
Vezetési és vállalkozási 

ismeretek ea. 
3 

A szociális gondozás 

folyamata – angol, 

német szakszövegek 

szem 

5 

Specializáció 5 

Autentikus szociális 

munka komplex 

gyakorlat 

20 

30/9 
Európai civilizáció és 

identitás ea. 
4 

Szociológia  

ea. 
5 

Szociálpolitika 

ea. 
5 

Összehasonlító 

szociális munka  

ea. + szem. 

5 

A szociális munka az 

életút folyamatában ea. 

Coaching szem. 

5 

30/9 

A személyiségfejlődés 

lélektana és 

pedagógiája ea 

5 

Társadalom- és 

politikatörténet 

ea.  

4 

Konfliktus-és 

előítéletkezelés a 

gyakorlatban 

szem. 

5 
Specializáció 5 

30/9 

Professzionalizáció a 

szociális munkában 

szem. 

5 

A jóléti 

szolgáltatások világa 

szem. 

5 

Fizikai és mentális 

egészségfejlesztés 

szem.  

5 

A szociális 

szolgáltatások 

használói: kulturálisan 

autentikus szociális 

munka szem. 

5 

Gyakorlatorientáció 

A kliens-központú 

kapcsolatok lélektana 

Személyiség-zavarok 

pszichológiája 

Munkahelyi egészség és 

jól-lét, munkahelyi 

innováció 

Társadalom-pszichológia: 

konfliktusok, traumák 

10 

30/9 

Emberi jogok és 

igazságosság a 

szociális munkában 

ea.  

5 

30/9 

Új társadalmi 

kihívások 

 ea. + szem. 

5 

Területi és társadalmi 

egyenlőtlenségek 

ea. + szem. 

5 

A szociális munka 

folyamata, 

munkaformái és szintjei  

szem. 

6 

Elméletek, értékek a 

szociális munkában 

ea. + szem. 

6 

A társadalmi jól-lét 

közpolitikája 

ea. 

5 
30/9 

30/9 Szabadon választható 5 Szabadon választható  5 

- 
Kultúra, sport, 

munkahelyi jóllét 1. 
1 

Kultúra, sport, 

munkahelyi jóllét 2. 
1 

Kultúra, sport, 

munkahelyi jóllét 3. 
1 

Kultúra, sport, 

munkahelyi jóllét 4. 
1       

- 
Portfólió, a szociális 

munka poétikája  
-         

Tehetséggondozás/ 

TDK 
- 

Egyéni portfólió 

összegzés  
5 

Gyakorlat Hospitálás/terep - 
Önkéntes munka 

falusi és városi civil 

szervezetben 

- Őszi tereptanulmányok - 
Nemzetközi 

terepgyakorlat 
- Pályázati projektfeladat - 

Diáktanácsadó/ 

Közpolitikai 

gyakorlat 

- 
Szakpolitikai 

javaslatok 
- 

mentori 

óra 
Mentori óra 1. - Mentori óra 2. - Mentori óra 3. - Mentori óra 4. - Mentori óra 5. - Mentori óra 6. - - - 

Szakmai 

gyak., 

szakdolg 

Évközi szakmai gyakorlat 
1. 

- 
Évközi szakmai 

gyakorlat 2. 
- 

Évközi szakmai gyakorlat 
3. 

- 
Évközi szakmai gyakorlat 

4. 
- Évközi szakmai gyakorlat 5. - 

Évközi szakmai 
gyakorlat 6. 

-   

Kredit 30 30 30 30 30 30 30 

Összóra 300/90 300/90 300/90 300/90 300/90 300/90 300/90 

Tudásmodulok: A szociális munka elmélete és gyakorlata 77 kr (része a Gyakorlatorientáció 10 kr., Specializáció 15 kr.)., Szociológia tudományok 29 kr., Állam és jogtudományok 10 kr., 

Közgazdaságtudományok 3 kr., Társadalom-és szociálpolitika 22kr., Bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány) 24 kr., Orvostudományok 5 kr., Szabadon válaszható 10 kr., 

Szakmai gyakorlat 30 kr. Szakdolgozat 10 kr (a Kutatásmódszertan és az Egyéni portfólió összegzés tárgyakban kerül jóváírásra) 
Évközi szakmai gyakorlat (csak nappali tagozaton): a félév tantárgyaihoz kapcsolódó problémaalapú gyakorlati feladatok megoldása a tematikus hetek keretében. KULTÚRA, SPORT, MUNKAHELYI JÓLLÉT: részidős képzésen 
félévenként egy tanácsadáson a részvétel kötelező.  Mentori óra: részidős képzésben minden évfolyamhoz egy főállású oktató kapcsolódik mentorként (online kapcsolattartás). Távoktatás tagozaton az órai részvétel 6 órában a Skype for 

Business segítségével történik, 3 órában személyesen. 

  



ÁTTEKINTŐ TANTERV Szociális munka BA nappali/ levelező/távoktatás tagozat: Társadalmi innováció és fejlesztés orientáció 

Óra 1 2 3 4 5 6 7 

30/9 

Személyiségfejlesztés 

és szakmai 

kommunikáció 

szem. 

5 Szakmai idegen 

nyelv 2. 

szem. 

4 

Polgári jogi ismeretek 

és jogalkalmazás 

ea+szem. 

5 

EU és Magyarország 

ea. 
3 Szociális térkép 5 

Specializáció 5 

Szakmai gyakorlat 

(gyakorlatorientáció

) 

A szociális munka, 

mint komplex 

rendszer 

10 

30/9 

Szakmai idegen 

nyelv1. 

szem. 

5 

Média és társadalom 

ea.  
5 

Szolgáltatási minőség és 

rendszerfejlesztés ea + 

szem 

 

5 

30/9 

Kutatásmódszertan 

és informatika 

szem. 

5 
Vezetési és vállalkozási 

ismeretek ea. 
3 

A szociális gondozás 

folyamata – angol, 

német szakszövegek 

szem. 

5 

Specializáció 5 

Autentikus szociális 

munka komplex 

gyakorlat 

20 

30/9 
Európai civilizáció és 

identitás ea. 
4 

Szociológia  

ea. 
5 

Szociálpolitika 

ea. 
5 

Összehasonlító 

szociális munka  

ea. + szem. 

5 

A szociális munka az 

életút folyamatában ea 

Coaching szem 

5 

30/9 

A személyiségfejlődés 

lélektana és 

pedagógiája ea 

5 

Társadalom- és 

politikatörténet 

ea.  

5 

Konfliktus-és 

előítéletkezelés a 

gyakorlatban 

szem. 

5 
Specializáció 5 

30/9 

Professzionalizáció a 

szociális munkában 

szem. 

5 

A jóléti 

szolgáltatások világa 

szem. 

5 

Fizikai és mentális 

egészségfejlesztés 

szem.  

5 

A szociális 

szolgáltatások 

használói: kulturálisan 

autentikus szociális 

munka szem. 

szem. 

5 

Gyakorlatorientáció 

Települési jól-lét és 

közösségfejlesztés 

Társadalmi innováció és 

szociális szolgáltatás 

szem. 

Mediáció és alternatív 

disputamegoldás. 

A szociális Európa: 

társadalmi szolidaritás és 

inklúzió 

10 

30/9 

Emberi jogok és 

igazságosság a 

szociális munkában 

ea. 

5 

30/9 
Új társadalmi 

kihívások 

 ea. + szem. 

5 

Területi és társadalmi 

egyenlőtlenségek 

ea. + szem.  

 

5 

A szociális munka 

folyamata, 

munkaformái és szintjei 

szem. 

 

6 

Elméletek, értékek a 

szociális munkában 

ea. + szem. 

6 

A társadalmi jól-lét 

közpolitikája 

ea. 

5 

30/9 

30/9 Szabadon választható 5 Szabadon választható  5 

- 
Kultúra, sport, 

munkahelyi jóllét 1. 
1 

Kultúra, sport, 

munkahelyi jóllét 2. 
1 

Kultúra, sport, 

munkahelyi jóllét 3. 
1 

Kultúra, sport, 

munkahelyi jóllét 4. 
1       

- 
Portfólió, a szociális 

munka poétikája  
-         

Tehetséggondozás/ 

TDK 
- 

Egyéni portfólió 

összegzés  
5 

Gyakorlat Hospitálás/terep - 
Önkéntes munka 

falusi és városi civil 

szervezetben 

- Őszi tereptanulmányok - 
Nemzetközi 

terepgyakorlat 
- Pályázati projektfeladat - 

Diáktanácsadó/ 

Közpolitikai gyakorlat 
- - 0 

mentori 

óra 
Mentori óra 1. - Mentori óra 2. - Mentori óra 3. - Mentori óra 4. - Mentori óra 5. - Mentori óra 6. - - - 

Szakmai 

gyak., 

szakdolg 

Évközi szakmai gyakorlat 

1. 
- 

Évközi szakmai 

gyakorlat 2. 
- 

Évközi szakmai gyakorlat 

3. 
- 

Évközi szakmai gyakorlat 

4. 
- Évközi szakmai gyakorlat 5. - 

Évközi szakmai 

gyakorlat 6. 
-   

Kredit 30 30 30 30 30 30 30 

Összóra 300/90 300/90 300/90 300/90 300/90 300/90 300/90 

Tudásmodulok: A szociális munka elmélete és gyakorlata 77 kr (része a Gyakorlatorientáció 10 kr., Specializáció 15 kr.)., Szociológia tudományok 29 kr., Állam és jogtudományok 10 kr., 

Közgazdaságtudományok 3 kr., Társadalom-és szociálpolitika 22kr., Bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány) 24 kr., Orvostudományok 5 kr., Szabadon válaszható 10 kr., 

Szakmai gyakorlat 30 kr. Szakdolgozat 10 kr (a Kutatásmódszertan és az Egyéni portfólió összegzés tárgyakban kerül jóváírásra) 
Évközi szakmai gyakorlat (csak nappali tagozaton): a félév tantárgyaihoz kapcsolódó problémaalapú gyakorlati feladatok megoldása a tematikus hetek keretében. KULTÚRA, SPORT, MUNKAHELYI JÓLLÉT: részidős képzésen 
félévenként egy tanácsadáson a részvétel kötelező.  Mentori óra: részidős képzésben minden évfolyamhoz egy főállású oktató kapcsolódik mentorként (online kapcsolattartás). Távoktatás tagozaton az órai részvétel 6 órában a Skype for 

Business segítségével történik, 3 órában személyesen. 

 



RÉSZLETES TANTERV 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

Tanszék 

HU 

001 

Személyiségfejlesztés és 

szakmai kommunikáció 
5 30/9 

gyakorlati 

jegy 
1. szem.  HUMÁN – PS  

TK 

001 
Szakmai idegen nyelv1. 5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
1. szem.  TKK 

KN 

271 

Európai civilizáció és 

identitás  
4 30/9 kollokvium 1. előadás  KULT 

HU 

002 

A személyiségfejlődés 

lélektana és pedagógiája  
5 30/9 kollokvium 1. előadás  HUMÁN – PS 

HU 

007 

Professzionalizáció a 

szociális munkában  
5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
1. szem.  HUMÁN – ES  

HU 

008 
Új társadalmi kihívások 5 90/27 kollokvium 1. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN – ES  

SK 

001 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 1. 
1 - aláírás 1. gyakorlat  SIKK 

HU 

009 

Portfólió, a szociális munka 

poétikája  
- - aláírás 1. gyakorlat  HUMÁN – ES 

HU 

006 
Mentori óra 1. - - aláírás 1. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

012 
Hospitálás/terep - - aláírás 1. gyakorlat  HUMÁN – ES  

HU 

010 
Évközi szakmai gyakorlat 1. - - aláírás 1. gyakorlat  HUMÁN 

TK 

010 
Szakmai idegen nyelv 2. 5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
2. szem.  TKK 

GA 

026 

Kutatásmódszertan és 

informatika 
5 30/9 

gyakorlati 

jegy 
2. szem.  GAM 

NE 

043 
Szociológia 5 30/9 kollokvium 2. előadás  NETA 

NE 

031 

Társadalom- és 

politikatörténet 
4 30/9 kollokvium 2. előadás  NETA 

HU 

057 
A jóléti szolgáltatások világa 5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
2. szem.  HUMÁN – ES 

HU 

058 

Területi és társadalmi 

egyenlőtlenségek 
5 90/27 kollokvium 2. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN – ES 

SK 

002 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 2. 
1 - aláírás 2. gyakorlat  SIKK 

HU 

050 
Mentori óra 2. - - aláírás 2. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

059 

Önkéntes munka falusi és 

városi civil szervezetben 
- - aláírás 2. gyakorlat  HUMÁN – ES 

HU 

052 
Évközi szakmai gyakorlat 2. - - aláírás 2. gyakorlat  HUMÁN 

NE 

085 

Polgári jogi ismeretek és 

jogalkalmazás  
5 60/18 kollokvium 3. 

előadás + 

szem 
 NETA 

GA 

013 

Vezetési és vállalkozási 

ismeretek  
3 30/9 kollokvium 3. előadás  GAM 

HU 

156 
Szociálpolitika 5 30/9 kollokvium 3. előadás  HUMÁN 

HU 

132 

Konfliktus-és előítéletkezelés 

a gyakorlatban 
5 30/9 

gyakorlati 

jegy 
3. szem.  HUMÁN 

HU 

054 

Fizikai és mentális 

egészségfejlesztés 
5 60/18 

gyakorlati 

jegy 
3. szem.  HUMÁN – ES 



HU 

157 

A szociális munka folyamata, 

munkaformái és szintjei 
6 90/27 

gyakorlati 

jegy 
3. 

szem. 

 
 HUMÁN – ES  

SK 

003 
Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 3. 
1 - aláírás 3. gyakorlat  SIKK 

HU 

051 
Mentori óra 3. - - aláírás 3. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

158 
Őszi tereptanulmányok - - aláírás 3. gyakorlat  HUMÁN – ES 

HU 

136 
Évközi szakmai gyakorlat 3. - - aláírás 3. gyakorlat  HUMÁN 

NE 

044 
EU és Magyarország 3 30/9 kollokvium 4. előadás.  NETA 

KO 

746 
Média és társadalom  5 30/9 kollokvium 4. előadás  KOMM 

HU 

159 

A szociális gondozás 

folyamata – angol, német 

szakszövegek  

5 30/9 
gyakorlati 

jegy 
4. szem.  HUMÁN – ES  

HU 

160 

Összehasonlító szociális 

munka  
5 60/18 kollokvium 4. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN – ES  

HU 

161 

A szociális szolgáltatások 

használói: kulturálisan 

autentikus szociális munka  

5 60/18 
gyakorlati 

jegy 
4. szem.  HUMÁN – ES 

HU 

162 

Elméletek, értékek a szociális 

munkában 
6 90/27 kollokvium 4. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN – ES 

SK 

004 

Kultúra, sport, munkahelyi 

jóllét 4. 
1 - aláírás 4. gyakorlat  SIKK 

HU 

142 
Mentori óra 4. - - aláírás 4. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

163 
Nemzetközi terepgyakorlat - - aláírás 4. gyakorlat  HUMÁN – ES  

HU 

143 
Évközi szakmai gyakorlat 4. - - aláírás 4. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

164 
Szociális térkép 5 30/9 

gyakorlati 

jegy 
5. szem.  HUMÁN 

HU 

165 

Szolgáltatási minőség és 

rendszerfejlesztés  
5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN – ES  

HU 

166 

A szociális munka az életút 

folyamatában, coaching  
5 60/18 kollokvium 5. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN – ES 

HU 

167 

Gyakorlatorientáció (A 

kliens-központú kapcsolatok 

lélektana, Személyiség-

zavarok pszichológiája, 

Munkahelyi egészség és jól-

lét, munkahelyi innováció  

Társadalom-pszichológia: 

konfliktusok, traumák) 

10 120/36 
gyakorlati 

jegy 
5. szem.  HUMÁN 

HU 

060 

Szabadon választható 

ismeretek 1. 
5 30/9 kollokvium 5. előadás   

HU 

146 
Mentori óra 5. - - aláírás 5. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

168 
Pályázati projektfeladat - - aláírás 5. gyakorlat  HUMÁN – ES 

HU 

147 
Évközi szakmai gyakorlat 5. - - aláírás 5. gyakorlat  HUMÁN 

Fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció specializációi 

 
Mentálhigiénés tanácsadás 

specializáció 
Lásd specializációnál 6.    



 
Általános érdekkörű szociális 

szolgáltatások specializáció 
Lásd specializációnál 6.    

 
Interdiszciplináris 

informatika specializáció 
Lásd specializációnál 6.    

 Koragyermekkori intervenció Lásd specializációnál 6.    

Társadalmi innováció és fejlesztés orientáció specializációi 

 
Fenntartható és befogadó 

társadalomfejlesztés 
Lásd specializációnál 6.    

 
Szociális és kreatív gazdaság 

specializáció 
Lásd specializációnál 6.    

 

Általános érdekkörű 

gazdasági szolgáltatások 

specializáció 

Lásd specializációnál 6.    

HU 

169 

Emberi jogok és igazságosság 

a szociális munkában  
5 30/9 kollokvium 6. előadás  HUMÁN – ES 

HU 

170 

A társadalmi jól-lét 

közpolitikája 
5 60/18 kollokvium 6. előadás  HUMÁN – ES 

HU 

144 

Szabadon választható 

ismeretek 2. 
5 30/9 kollokvium 6. előadás   

HU 

171 
Tehetséggondozás/ TDK - - aláírás 6. gyakorlat  HUMÁN – ES 

HU 

151 
Mentori óra 6. - - aláírás 6. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

172 

Diáktanácsadó/ Közpolitikai 

gyakorlat 
- - aláírás  6. gyakorlat  HUMÁN – ES  

HU 

152 
Évközi szakmai gyakorlat 6. - - aláírás 6. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

173 

A szociális munka, mint 

komplex rendszer szakmai 

gyakorlat 

(Gyakorlatorientáció) 

5 60/18  7. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

174 

Autentikus szociális munka 

komplex gyakorlat 
20 240/72  7. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

175 
Egyéni portfólió összegzés  5 -  7. gyakorlat  HUMÁN 

HU 

176 
Szakpolitikai javaslatok - - aláírás 7. gyakorlat  HUMÁN – ES  

  



Fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció specializációi 

Mentálhigiénés tanácsadás 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel Felelős tanszék 

HU 

177 
Klinikai szociális munka 5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

178 

Szociális munka mentális 

betegekkel 
5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

179 

Függőségben élő 

szenvedélybetegek 

támogatása (alkohol, drog, 

játék, stb.) 

5 60/18 
gyakorlati 

jegy 
6. szem.  HUMÁN 

Általános érdekkörű szociális szolgáltatások 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel Felelős tanszék 

HU 

180 

Bevezetés az általános 

érdekkörű gazdasági és 

szociális 

szolgáltatásokba 

5 60/18 kollokvium 6. 
előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

181 
Területi szolgáltatások  5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

182 

Kormányzati 

ügyfélkapu 
5 60/18 gyakorlati jegy 6. szem.  HUMÁN 

Interdiszciplináris informatika 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel Felelős tanszék 

HU 

182 

Kormányzati 

ügyfélkapu 
5 60/18 gyakorlati jegy 6. szem.  HUMÁN 

HU 

183 
PTR rendszer 5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

184 
Közösségi média 5 60/18 gyakorlati jegy 6. szem.  HUMÁN 

Koragyermekkori intervenció 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel Felelős tanszék 

 
A családi rendszer 

rizikófaktorai 
5 60/18/12 kollokvium 6. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN 

 
Családerősítés és a 

reziliencia 
5 60/18/12 kollokvium 6. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN 

 Családi védőfaktorok 5 60/18/12 gyakorlati jegy 6. szem.  HUMÁN 

  



Társadalmi innováció és fejlesztés orientáció specializációi 

Fenntartható és befogadó társadalomfejlesztés 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel Felelős tanszék 

HU 

185 

Fenntarthatóság és 

inklúzió a többszintű 

nemzetközi rendszerben 

(ENSZ, EU, tagállam, 

város, vidék) 

5 60/18 kollokvium 6. 
előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

186 

Környezeti és gazdasági 

fenntarthatóság 
5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

187 

Szociális és kulturális 

fenntarthatóság  
5 60/18 gyakorlati jegy 6. szem.  HUMÁN 

Szociális és kreatív gazdaság 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel Felelős tanszék 

HU 

188 

Szociális gazdaság – 

szolidáris gazdaság 

menedzsment 

5 60/18 kollokvium 6. 
előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

189 

Kulturális és kreatív 

gazdaság menedzsment 
5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

190 
Atipikus foglalkoztatás 5 60/18 gyakorlati jegy 6. szem.  HUMÁN 

Általános érdekkörű gazdasági szolgáltatások 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel Felelős tanszék 

HU 

180 

Bevezetés az általános 

érdekkörű gazdasági és 

szociális 

szolgáltatásokba 

5 60/18 kollokvium 6. 
előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

191 

Call-center stratégiai és 

operatív menedzsment 
5 60/18 kollokvium 6. 

előadás + 

szem 
 HUMÁN 

HU 

192 

Lakossági 

ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

5 60/18 gyakorlati jegy 6. szem.  HUMÁN 

 


