
SILLABUSZ 

I. Általános információk 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Tanszék Humántudományi Tanszék 

Szak Szociális Munka 

Tantárgy Szociális munka időskorúakkal 

Szemeszter (1-6) 4 

Kreditek 3 

Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 

II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 

1 1   

III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 

Tevékenység:    

Előadás Dr. Belényi Emese-

Hajnalka 
adjunktus Humántudományi 

Szeminárium Drs Szűzs Enikő óraadó tan. Humántudományi 

Labor -   

Gyakorlat -   

IV. A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések:  

Ismerje meg a népesség elöregedésének általános jelenségét és ennek a demográfiai jelenségnek a 

következményeit. Különböző problémás helyzetek tanulmányozása: egészségi állapot, morbiditás 

és munkaképtelenség, életminőség, az öregedés jellemzői, a megelőzés szerepe, az öregedés 

társadalmi következményei 

Sajátos célkitűzések:  

Az öregedéssel kapcsolatos társadalmi változások megértése 

Az életminőség fogalmának meghatározása az idős csoportok vonatkozásában 

az idős embereknek nyújtott szolgáltatások rendszerének ismerete 

Az öregedés jelenségének és hatásterületeinek leírása 

Az időskor problémáinak egészségügy-társadalmi megközelítései 

Megismerni és megvitatni az öregedés területére vonatkozó politikákkal kapcsolatos stratégiákat 

Azoknak a paramétereknek a megismerése, amelyektől az egészséges idősödési folyamat és az 

aktív időskor elérése függ. 

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 Óraszám 

1.  

Téma: Bevezető előadás. Az öregedéssel és a népesség elöregedésének 

hatásaival kapcsolatos demográfiai kérdések. Az öregedés társadalmi 

kihívásai 

Kucsszavak: idősödő társadalom, demográfiai átalakulás 

Forrás: Imre, S., Fábián, G. (2006): Őszülő társadalmak. DE EFK, 

Nyíregyháza. 75-94  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_gerontologi

a_magyar/321_az_idskori_szvrrendszer_s_betegsgei.html  
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2.  Téma: Az öregedés biológiai, kórtani és pszichoszociális szempontjai. A 

gerontológia alapjai 

Kulcsszavak: testi-lelki-biológiai elváltozások, gerontológia, geriátria 

Forrás: Semsei Imre (2008): Gerontológia. Debrecen. Debreceni 

Egyetemi kkiadó, 11-14, 99-120, 338-346 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_gerontologi

a_magyar/6_prevenci_s_regeds.html  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_gerontologi

a_magyar/321_az_idskori_szvrrendszer_s_betegsgei.html  
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3.  Téma: Az idős emberek szociális védelme az Európai Unióban 

Kulcsszavak: idősvédelem, ágazati politikák 

Forrás: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_gerontologi

a_magyar/321_az_idskori_szvrrendszer_s_betegsgei.html  

Imre, S. Fábián, G. (2006): Őszülő társadalmak. DE EFK, Nyíregyháza. 

 95-100 

Krémer B. Idős? Gondozás? Miről beszélünk? 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2013_3/kremer.pdf  

http://www.esely.org/kiadvanyok/2013_4/patyan.pdf  
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4.  Téma: Az idős népességnek nyújtott szolgáltatási rendszer Romániában 

Kulcsszavak: idősek szociális ellátórendszere 

Forrás: Kiss Gabriella: Demográfiai változások és a migráció hatása az 

idősekre és a szociális ellátórendszerre 

https://gyergyoiszemle.ro/files/gysz02/gysz-02-03.pdf  

Jeneiné dr. Rubovszky, Cs. (2014): Házi segítségnyújtás – talán egy kicsit 

másképp, itt: 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2014_2/rubovszky.pdf  

Topul nevoilor varstnicilor in Romania, 2015-2018: 

https://prof.partium.ro/uploads/c_6332.pdf  
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5.  Téma: Idős emberek életminősége - koncepció, meghatározás, mérési 

módszerek. Az idősek társadalmi befogadása 

Kulcsszavak: életminőség, társadalmi szolidaritás 

Forrás: Dimunová, L. et al (2014): Idős emberek életminősége 

http://real.mtak.hu/19689/1/idos_emberek.pdf  

DOKUMENTUM A MÉLTÓSÁGOS ÉS AKTÍV IDŐSÖDÉSI KERETRENDSZER 

LÉTREHOZÁSÁRÓL: HTTPS://PROF.PARTIUM.RO/LECT  

Szabó, L. (2013): Idősellátás kérdőjelekkel: 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2013_4/szabol.pdf  
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6.  Téma: Az időskorúak igényeinek meghatározása. Feltáró jellegű kutatások 

Kulcsszavak: időskorúak támogatása, egészség, aktivitás 

Forrás: Lampek, K.-Rétsági, E. (2015): Egészséges idősödés. Pécsi 

Tudományegyetem 

http://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/!Palyazati/sport2/Egeszse

gesIdosodesJ.pdf 

 Bodogai, Simona-Ioana (2009): Protecție socială a persoanelor vârstnice. 

Ed. Universității din   
Oradea. Oradea  15-45, 129-134, 135-138, 138-150 
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7.  Téma: Idős emberek számára nyújtott aktuális szolgáltatástípusok 

bemutatása   

https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/persoane-varstnice  

  A szociális munkás meghatározó szerepe a szociális szolgáltatások 

biztosításában és az idősek életminőségének javításában 

Kulcsszavak: időskorúak, szociális szakember, személyre szabott 

szolgáltatás 

Források: https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/persoane-varstnice 

https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-

2018/Legea_17_2000_la_18-01-2018.pdf  

LEGE nr.19 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

17/2000 privind asistenţa sociala a persoanelor vârstnice 

   http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/L19-2018.pdf 

 Mâță, I. (2018): Consilierea spirituală a vârsticilor din centrele rezidenţiale. 

Institutul European.  

        Iași 48-67, 68-78, 79-110, 131-140, 162-168, 200-219 
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VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat) 

Hét Témakör Óraszám 

1.  Az öregedés társadalmi kihívásai 2 

2.  Az idős emberek szociális védelme az Európai Unióban 2 

3.  Az idős emberek szociális védelme Romániában 2 

4.  A szociális munkás meghatározó szerepe a szociális szolgáltatások 

biztosításában és az idősek életminőségének javításában 
2 

5.  Intézményes keret 2 

6.  Formális és informális idősgondozás 2 

7.  Az idősek elmagányosodása. A méltóságos és aktív idősödést elősegítő 

keretrendszer 
2 
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VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás) igen 

Jelenlét (szeminárium) igen 

Jelenlét (labor)  

A hallgatók által teljesítendő feladatok: 

Minimális teljesítményszint: az elmélet alapvető elemeinek ismerete, a rendszerezés és az érvelés 

képessége, a bemutatás / érvelés tudományos szintű stílusának megszerzése 

IX. Osztályzat 

Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga  50% 

Kollokvium Szóbeli ismeretellenőrzés  

https://prof.partium.ro/lect
http://cnpv.ro/wp-content/uploads/2020/07/Ingrijirea-informala-de-lunga-durata-MP.pdf
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Szeminárium  50% 

Gyakorlat   

Projekt   

Egyéb 

(megnevezendő) 
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