
SILLABUSZ 

I. Általános információk 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Tanszék Humántudományi Tanszék 

Szak Szociális munka 

Tantárgy Szociális programok menedzsmentje és értékelése 

Szemeszter (1-6) 5 

Kreditek 4 

Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 

II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 

    

III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 

Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 

Előadás Dr. Belényi Emese adjunktus HTT 

Szeminárium Dr. Belényi Emese adjunktus HTT 

Labor    

Gyakorlat    

IV. A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések: A hallgató megismertetése a menedzsment, mint tudomány lényegével, 

a szociális szolgáltatások megszervezésében betöltött szerepével. 

Sajátos célkitűzések:  

A hallgató legyen tisztában a menedzsment fogalmával, szerepével, szintjeivel 

A szociális szervezetek programjainak menedzselési folyamatának ismerete 

A szociális szolgáltatások megfelelő szintű megvalósításának és értékelésének ismerete 

A szociális szolgáltatások hatékonyságmérési módszereinek ismerete és alkalmazása 

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: A menedzsment fogalma. A menedzsment tudománya, 

funkciója 

Kulcsszavak: menedzsment, gazdaság, igazgatás 

Bibliográfia: https://prof.partium.ro/uploads/c_4658.pdf  Általános 

menedzsment ismeretek 

2 

2.  Téma: A menedzsment szintjei és alkotóelemei 

Kulcsszavak: tervezés, szervezés, irányítás 

Bibliográfia https://prof.partium.ro/uploads/c_4658.pdf  Általános 

menedzsment ismeretek 

2 

3.  Téma: A menedzsment típusai 

Kulcsszavak: operatív, stratégiai 

Bibliográfia: https://prof.partium.ro/uploads/c_4658.pdf  Általános 

menedzsment ismeretek 

2 

4.  Téma: A menedzsment tudományos kialakulása 

Kulcsszavak:  szervezet, vezetés, adminisztráció, kapcsolatok 

Bibliográfia: https://prof.partium.ro/uploads/c_4658.pdf  Általános 

menedzsment ismeretek 

2 

5.  Téma: A célok szerepe a szervezetek és programok irányításánál 

Kulcsszavak: célok, szerepek, hierarchia 

Bibliográfia: https://prof.partium.ro/uploads/c_4658.pdf  Általános 

menedzsment ismeretek 

2 
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6.  Téma: A szociális programok menedzsmentjének jellegzetességei. 

Minőség és megfelelőség 

Kulcsszavak: szociális program, minőség,  

Bibliográfia: Czibere, K., Hegyesi, G. (2017): A szociális szolgáltatások 

menedzsmentje 

https://prof.partium.ro/uploads/c_5442.pdf 

2 

7.  Téma: A szociális programok megszervezésének szakmai szabályai és 

stenderdjei 

Kulcsszavak: elégedettség, szükségletkielégítés, minőség, hatékonyság 

Bibliográfia: Czibere, K., Hegyesi, G. (2017): A szociális szolgáltatások 

menedzsmentje 

https://prof.partium.ro/uploads/c_5442.pdf 

2 

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

Hét Témakör Óraszám 

1.  Téma, bibliográfia: Programértékelési szempontok  

Cojocaru, Stefan (2010): Evaluarea programelor de asistență socială. Ed. 

Polirom, Iasi. 25-35 http://www.marosan.hu/konyv/menosszefogl.pdf 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a forrás alapján szóbeli elemzés   

  

2 

2.  Téma, bibliográfia: Szervezetek jellegzetességei 

Csepeli György (2003): A szervezkedő ember: a szervezeti élet 

szociálpszichológiája, Osiris Kiadó, Budapest.  25-27, 35-50 

a forrás alapján szóbeli elemzés   

2 

3.  Téma, bibliográfia: Szervezetfejlesztési szempontok 

http://tatk.elte.hu/file/FEJLESZTESPOLITIKA_STRATEGIAI_P.pdf: 

ebből a 8-49 oldalak 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a forrás alapján szóbeli elemzés   

2 

4.  Téma, bibliográfia: Szociális szolgáltatásfejlesztés 

A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka 

nézőpontjából, In:  http://szociologiaszak.uni-

miskolc.hu/kapott_anyag/kapocs.pdf 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a forrás alapján szóbeli elemzés   

 

2 

5.  Téma, bibliográfia: A szociális programok és szolgáltatásmenedzsment 

alapjai 

Fundamentele managementului serviciilor si programelor de asistenta 

sociala. Editura de Vest, Timisoara. 9-28, 52-60 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a forrás alapján szóbeli elemzés   

 

2 

6.  Téma, bibliográfia: A szociális programok minősége és megfelelősége 

Czibere, K., Hegyesi, G. (2017): A szociális szolgáltatások menedzsmentje 

https://prof.partium.ro/uploads/c_5442.pdf 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a forrás alapján szóbeli elemzés   

 

2 

7.  Téma, bibliográfia: Sajátos szükségeletekkel rendelkező személyek 

intézményeinek menedzsmentje 

Ghergut, A. (2018): Managementul institutiilor si serviciilor pentru 

persoane cu cerinte speciale. Editura Polirom, Iasi. 25-44 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a forrás alapján szóbeli elemzés   

 

2 

VII. Bibliográfia 

https://prof.partium.ro/uploads/c_5442.pdf
https://prof.partium.ro/uploads/c_5442.pdf
http://www.marosan.hu/konyv/menosszefogl.pdf
http://tatk.elte.hu/file/FEJLESZTESPOLITIKA_STRATEGIAI_P.pdf
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/kapott_anyag/kapocs.pdf
http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/kapott_anyag/kapocs.pdf
https://prof.partium.ro/uploads/c_5442.pdf


https://prof.partium.ro/uploads/c_4658.pdf  Általános menedzsment ismeretek 

Csepeli György (2003): A szervezkedő ember: a szervezeti élet szociálpszichológiája, Osiris 

Kiadó, Budapest 

Ghergut, A. (2018): Managementul institutiilor si serviciilor pentru persoane cu cerinte speciale. 

Editura Polirom, Iasi 

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka 

nézőpontjából, In:  http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/kapott_anyag/kapocs.pdf 

Kőnig Éva (2011): Stratégiai tervezés a szociális munkában, Szociotéka, Debrecen: 

http://mek.oszk.hu/11900/11952/11952.pdf 

Czibere, K., Hegyesi, G. (2017): A szociális szolgáltatások menedzsmentje 

https://prof.partium.ro/uploads/c_5442.pdf  

 

 

VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás) igen 

Jelenlét (szeminárium) igen 

Jelenlét (labor)  

A hallgatók által teljesítendő feladatok: 

 

 

 

IX. Osztályzat 

Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga Írásbeli teszt 50% 

Kollokvium   

Szeminárium Egyéni feladatok 50% 

Gyakorlat   

Projekt   

Egyéb 

(megnevezendő) 

  

 

Dátum: Oktató(k): 

2020.10.20 
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