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Tantárgy Bevezetés a szociális munkába 
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Kreditek  

Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 

II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 

2 1 - - 

III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 

Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 

Előadás Dr. Berei Emese Beáta Egyetemi adjunktus HT 

Szeminárium Dr. Berei Emese Beáta Egyetemi adjunktus HT 

Labor    

Gyakorlat    

IV. A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések:  

• A hallgató megismeri a szociális szakmát és a szociális ellátórendszert. 

• Írásos és szóbeli beszámolók készítése. 

Sajátos célkitűzések:  

• A szociális munka alapfogalmainak ismerete, megfelelő használata a szóbeli és az írásos 

kommunikáció során 

• A hallgató átlátja a szociális ellátórendszer kialakulásának a folyamatát, modelljeit, 

szintjeit, működését országos és nemzetközi szinteken. 

• A szociális intézményhálózatok, a szociális szolgáltatások és juttatások típusainak a 

megismerése. 

• Összegyűjti a szükséges anyagot, képes az online források megfelelő használatára. 

• Esettanulmányt készít a szociális ellátórendszer helyi szintű bemutatása céljából.  

V. Kompetenciák 



Szakmai kompetenciák:  

• Dokumentálódás, információk azonosítása, összegyűjtése, elemzése és értékelése, 

valamint sajátos beavatkozások a társadalmi kockázatok csökkentése érdekében az 

egyének, családok, csoportok, közösségek és az egész társadalom szintjén.  

• A szakterület és a terület alapfogalmainak, elméleteinek és módszereinek ismerete, 

megértése; megfelelő használatuk a szakmai kommunikáció során.  

• A szociális ellátó rendszer igénybevevői számára nyújtott, megelőzést célzó 

szolgáltatások és tevékenységek ismerete. 

Általános kompetenciák:  

• A problémás helyzetek objektív értékelése, elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt 

alátámasztott kezelése hatékony megoldásuk érdekében, a szociális munka értékeinek és 

alapelveinek tiszteletben tartása mellett. 

• Az interdiszciplináris csapatmunka hatékony technikáinak alkalmazása különböző 

hierarchikus szinteken, szervezeteken belül és szervezetek között. 

VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások 

Hét Témakör Óraszám 

1.  
A szociális munka megközelítésének módjai. A modern szociális munka a 

globalizációs tendenciák, a jóléti és a neoliberális ideológiák árnyékában.   
     2 óra 

2.  A szociális ellátó rendszer felépítése és jellemzői. 2 óra 

3.  A nemzeti szociális ellátórendszer alakulása (az első formák, az uralkodók 

kora, a kommunizmus és a modern szakasz).  
2 óra 

4.  A szociális védelem alakulása az EU-ban, az USA-ban, Ázsiában és 

Afrikában 
2 óra 

5.  A szakma validálásának folyamata. 2 óra 

6.  Etika és értékek az szakmában. 2 óra 

7.  Szakmai szerepek különböző szervezeti kontextusokban. A szociális 

munkás státusza Romániában. 
2 óra 

8.  A rendszer jelenlegi szervezeti kerete Romániában. 2 óra 

9.  A szociális védelmi rendszer szintjei: központi, megyei és helyi. A 

központi szint szerepe. A rendszer működését szabályozó törvénykeret. 
2 óra 

10.  A helyi közösség szerepe a társadalmi problémák megoldásában.  

Közintézmények és magánintézmények a szociális védelemben, partnerség. 
2 óra 

11.  Public Service (SPAS) Romániában. Szervezés és működés. 2 óra 

12.  A szociális védelem ökológiai modellje.  2 óra 

13.  Kockázati csoportok a szociális védelemben. Szociális szolgáltatások és 

juttatások. 
2 óra 

14.  A szociális segítségnyújtás intervenciós folyamata.  2 óra 

VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat) 

Hét Témakör Óraszám 

1-14 A szemináriumok témája azonos a kurzusok témájával, interaktív módon 

kiegészítik azt. A hallgatók interaktív módon kapcsolódnak be az 

előadások során bemutatott témák megbeszélésébe, kérdéseket tesznek fel, 

ppt bemutatót készítenek, azt bemutatják. 

1óra/hét 
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VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás) Órai aktivitás 

Jelenlét (szeminárium) Órai aktivitás és a feladatok elvégzése 
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Jelenlét (labor) - 

A hallgatók által teljesítendő feladatok: 

- Az órákon való interaktív részvétel vagy a hiányzások pótlása pótfeladatok teljesítésével 

- Az elméleti fogalmak ismerete; a terminológia megfelelő használata, az írásos teszten való 

minimális teljesítés 

- A kötelező szakirodalom jegyzetelése, feltöltése a Moodle felületre. 

- Dokumentálódás, információk azonosítása, összegyűjtése, beszámoló készítése, feltöltése 

a Moodle felületre 

- Az elméleti ismeretek megfelelő alkalmazása, a helyi szociális ellátó rendszer bemutatása 

során 

IX. Osztályzat 

Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga Teszt  67% 

Szeminárium Írásbeli és szóbeli 33% 

 

Dátum:  Oktató(k): dr. Berei Emese Beáta adjunktus 

 


