SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakirányok:
-

Szociális munka
Ifjúságsegítő

Szerezhető fokozat:
Szerezhető szakképzettség:
Képzési idő:
Megszerzendő kreditek száma:
Képzési forma:

Felsőoktatási szakképzés
Felsőfokú szociális munka asszisztens
Felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens
4 félév, melyből az utolsó félév összefüggő
szakmai gyakorlat
120 kredit
nappali és levelező

Kiknek ajánljuk?
A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik szívesen foglalkoznak emberekkel, jól
kommunikálnak, elhivatottak a másokon való professzionális segítő munka tanulása és a
szakma végzése iránt.
Képzési cél
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik
szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására
képesek.
A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló,
korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka
alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvető,
releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai,
társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás
szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek
az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra,
közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére,
különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”.
Karrier lehetőség
A felsőoktatási szakképzésben való részvétel jó lehetőség arra, hogy két éven belül szakmát
szerezzen, de egyben lehetőséget kap a felsőoktatási rendszerben való továbbtanulásra is, a
szakképzésben szerzett ismereteinek beszámításával.
Fő elhelyezkedési területek: időskorúak ellátása, a gyermek és ifjúságvédelem, ifjúságsegítő
munka, családsegítés, sérültek és fogyatékkal élők segítése, mentális és szenvedélybetegek
segítése, lakástalanok támogatása, de dolgozhatnak oktatási intézményekben, igazságügyi
szervezetekben (pl. bűnmegelőzés), illetve egészségügyi rendszerekben is.
Oktatási program
Kulcskompetencia modul:
Valamennyi szakképzésben egységesen oktatandó ismeretek körét tartalmazza.
Ismeretek: Idegen nyelv, kommunikációs ismeretek, munkaerőpiaci ismeretek, szakmai –

pénzügyi és információ feldolgozási ismeretek.
A szakképzés közös szakmai modulja:
Ezeket a kurzusokat mindkét szakirányra jelentkező hallgatóknak teljesíteniük kell.
Ismeretek: társadalomismeret, társadalompolitika, kutatásmódszertan, pszichológia, jogi
ismeretek
Szakirányok:
Szociális munka szakirány
A szakirányra jelentkezők a szociális munka ismereteit, módszereit, területeit ismerik meg.
Ifjúságsegítő szakirány
A szakirányra jelentkezők a gyermek és ifjúságvédelem szabályozását, rendszerét, működését,
a szakmai feladatok rendszerét, az ifjúsági munka és szabadidő szervezés módszereit ismerik
meg.
Nyelvi követelmény
Nincs.
Szakmai gyakorlat
A szociális és ifjúságsegítő asszisztens munka tanulásának nélkülözhetetlen része a szakma
gyakorlati tanulása. A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok,
a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó
szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel. Az intenzív szakmai gyakorlat a képzés
utolsó félévében egy féléven át végzett folyamatos, terepen folyó gyakorlatot jelent. A
terepintézményként szolgáló jóléti, szociális intézmények, szervezetek kínálatát a képzés
állítja össze, a hallgatónak lehetősége van az érdeklődésének megfelelő területet kiválasztani.
Jelentkezés
A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató
valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad
tájékoztatást. A képzésről további információk: www.de-efk.hu.

