
SILLABUSZ 

I. Általános információk 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Tanszék Humántudományi Tanszék 

Szak Szociális munka 

Tantárgy 1207 Szakmai gyakorlat IV.  

Szemeszter (1-6) II. 

Kreditek 3 

Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 

II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 
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III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 

Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 

Előadás    

Szeminárium    

Labor    

Gyakorlat Dr. Belényi Emese adj.  HTT 

IV. A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések: A szociális munka szakma gyakorlásához szükséges gyakorlati készségek 

elsajátítása 

Sajátos célkitűzések:  

A helyi közösség hátrányos helyzetű csoportjai számára elérhető szociális szolgáltatások 

hálózatának feltérképezési képessége  

A gyakorlati helszínek ügynökségeinek céljai és tevékenységei megismerése 

a szociális szolgáltató hálózat támogatási körébe került főbb hátrányos helyzetű kategóriák ismerete 

azoknak a fő társadalmi problémáknak az ismerete, amelyekkel a kedvezményezettek kategóriái 

szembesülnek 

A szociális munka szakmára jellemző értékek, ismeretek és készségek ismerete.  

Az szociális segítő és az ügyfelek közötti kapcsolat kiépítésének megértése  

A gyakorlati anyagok írásának képessége, a speciális szakmai nyelvezet kialakítása 

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 veszélyeztett társadalmi kategóriákkal kapcsolatos projektek, programok és politikák 

kidolgozása, megvalósítása és értékelése   

• A szociális ellátó rendszer igénybevevői számára nyújtott, megelőzést célzó szolgáltatások 

és tevékenységek fejlesztése  

• Konzultáció a társadalmilag kirekesztett, vagy kirekesztési veszélynek kitett személyek és 

csoportok számára, a közösségi erőforrásokhoz (intézményekhez, szolgáltatásokhoz, 

juttatásokhoz) való hozzáférésük biztosítása érdekében  

• Tanácsadás és más szakosított beavatkozási módszerek családi és intézményi környezetben 

(kórházakban, iskolákban, fegyházakban, drogambulanciákon, szociális 

szakintézményekben stb.), a szociális munka értékeinek és alapelveinek tiszteletben tartása 

mellett  

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  

• A hallgatók legyenek képesek objektív módon értékelni saját szakmai képzésükkel és 

személyiségfejlesztésükkel kapcsolatos igényeiket és erőforrásaikat, sikeres munkaerőpiaci 

beilleszkedésük érdekében 

VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások 

Hét Témakör Óra 

1.     

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

Hét Témakör 
Óraszám és tevékenység 

megnevezése                                                
Helyszín 

 I. A tevékenység megszervezése 

A rendelkezésre álló gyakorlati helyek 

elosztása a hallgató érdeklődése és 

képességei szerint. A gyakorlati 

tevékenység módszertanának 

bemutatása. 

 

2 óra 

Frontalis tevékenység interaktív 

módszerekkel 

A hallgatók megismerik a szakma 

etikai kódexét: a segítői 

tevékenységet  mennyiben 

irányítják az értékek, elvek és 

etikai normák. 

Egyetemi  

előadóteremben 



II. A tevékenység és tartalma: 

- a tevékenységre hetente kerül sor a 

létrehozott programban. 

 Partnerintézmények: Pro Christo et 

Ecclesia Egyesület, Nagyvárad, 

Diakonia Alapítvány, DGASPC Bihor, 

Csillagváros Alapítvány, Caritas 

Catolica Egyesület, Autizmus 

Egyesület, Siketek Országos 

Egyesülete stb. A gyakorló 

tevékenységre hetente kerül sor, a 

kialakított program keretében, a 

választott szociális intézmény 

preferenciáival összhangban. A 

hallgatók feladata, hogy kérdéseket 

tegyenek fel a gyakorlati tevékenység 

tisztázatlan részeivel kapcsolatban. 

 

52 óra:  

 

A hallgatónak tájékozódik és 

dokumentálódik a meglátogatott 

szociális ügynökségek 

küldetéséről és sajátosságairól, az 

ügynökség működéséről. 

Információforrások: 

megbeszélések az ügynökség 

képviselőjével, összegyűjtött 

anyagok, online interjúk, 

statisztikai források, a szervezet 

éves tevékenységi jelentése stb. 

A 

partnerintézmények 

központjában 

 

III. A tevékenység értékelése: A 

helyszíni tapasztalatok megbeszélése és 

a gyakorlati jelentések/naplók 

értékelése 

2 óra  

Frontalis tevékenység interaktív 

módszerekkel 
Egyetemi előadó 
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VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás)  

Jelenlét (szeminárium)  

Jelenlét (gyakorlat) igen 



A hallgatók által teljesítendő feladatok: 

 

 

 

IX. Osztályzat 

Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga   

Kollokvium   

Szeminárium   

Gyakorlat Jelenlét, naplóírás 100% 

Projekt   

Egyéb 

(megnevezendő) 

  

 

Dátum: Oktató(k): 

2020.10.27. 


