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I. Általános információk 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Tanszék Humántudományi Tanszék 

Szak Szociális Munka 

Tantárgy SW2103 – A szociális munka etikája 

Szemeszter (1-6) 6 

Kreditek 4 

Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 

II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 

1 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 szakmai és a társadalmi etika elméletrendszerének az ismerete. 

Sajátos célkitűzések:  

 A szakmai etika alapfogalmainak elsajátítása. 

 Az egyéni és a társadalmi felelősségvállalás dilemmáinak az értékelése. 

 A szociális munkás és a kliens jogainak, kötelességeinek ismerete. 

 A méltányos bánásmód elsajátítása a kliensekkel, a kollegákkal való kapcsolat során.  

 

V. Kompetenciák 



Szakmai kompetenciák:  

 A szakmai és a társadalmi etikai alapfogalmak ismerete 

 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 veszélyeztetett 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.  A szociális munka, mint segítő szakma.      1 óra 

2.  A segítés etikai vonatkozásai. 1 óra 

3.  Etikai dilemmák a segítő szakmákban. 1 óra 

4.  Etikai döntések jelentősége a segítés folyamatában. 1 óra 

5.  Az etikai döntést befolyásoló egyéni és társadalmi értékrendek. 1 óra 

6.  A társadalmi felelősségvállalás és az etika. 1 óra 

7.  Méltányos bánásmód a segítés folyamatában. 1 óra 

8.  Integritás és a segítő személye. 1 óra 

9.  Az etika és a törvényesség kapcsolata. Anyagi források elosztásának az 

etikája. 
1 óra 

10.  Kapcsolati és közösségi etika. 1 óra 

11.  Etikai kódex a szociális munkában I 1 óra 

12.  Etikai kódex a szociális munkában II 1 óra 

13.  Etikai kihívások napjainkban.  1 óra 

14.  A segítő szakma erkölcsi alapjának az összefoglalója. 1 óra 

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

Hét Témakör Óraszám 



1-14 A szemináriumok témája azonos a kurzusok témájával, sajátosan 

kiegészítik azt. A hallgatók interaktív módon bekapcsolódnak az előadások 

során bemutatott témák megbeszélésébe, kérdéseket tesznek fel, írásos 

beszámolót készítenek, megegyezés szerint azt bemutatják. 

1óra/hét 
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VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás) Órai aktivitás 

Jelenlét (szeminárium) Órai aktivitás és a feladatok elvégzése 

Jelenlét (labor) - 

A hallgatók által teljesítendő feladatok: 
- Az órákon való interaktív részvétel vagy a hiányzások pótlása az oktatóval egyeztetett 

pótfeladatok teljesítése révén. 

- Az elméleti fogalmak ismerete; a terminológia megfelelő használata. 

- A kötelező szakirodalom jegyzetelése, feltöltése a Moodle felületre. 

- Dokumentálódás, információk azonosítása, összegyűjtése, elemzése, beszámolók 

készítése, feltöltése a Moodle felületre. 

- Az elméleti ismeretek megfelelő alkalmazása a gyakorlatban.  

IX. Osztályzat 

Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga Írásbeli és szóbeli  50% 

Szeminárium Írásbeli és szóbeli 50% 
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Oktató:  

dr. Berei Emese Beáta egyetemi adjunktus 
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