SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁG MESTERSZAK (MA) (SOCIAL
WORK AND SOCIAL ECONOMY – SOWOSEC)
Joint Degree – Nemzetközi Közös Képzés
Szerezhető fokozat: MA
Szerezhető szakképzettség: Okleveles szociális gazdaság szakértő - Master of Arts in Social
Work and Social Economy
Képzési terület: Társadalomtudományok
Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
Képzési forma: nappali és levelező
Kinek ajánljuk?
Társadalomtudományi, gazdaságtudományi, a jogi és igazgatási, valamint a pedagógusképzési
és egészségtudományi területen alapdiplomát szerzettek számára, akik a szociális gazdaság
területén működő ellátórendszerben szeretnének elhelyezkedni, különös tekintettel a nonprofit és for-profit szervezetekre. Azoknak, akik nemcsak választott hivatásuk ismereteit
szeretnék elsajátítani, hanem érdeklődnek a szociális területen működő civil szervezetek,
vállalkozások létrehozása, fejlesztése, komplex irányítása, menedzsmentje iránt, és akik
európai kitekintéssel szeretnék elsajátítani a szociális gazdaság működésének jellemzőit.
A képzés 9 európai felsőoktatási intézmény együttműködésében valósul meg, közös diploma
kiadásával:
FH Campus Wien – Ausztria
Fachhochschule München – Németország
University of Ostrava – Csehország
University of Trnava – Szlovákia
Babes-Bolyai University – Románia
University of Silesia – Lengyelország
University of Poitiers – Franciaország
Lucerne University of Applied Sciences and Arts – Svájc
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar – Magyarország
Magyarországon kizárólag karunkon szerezhető meg ez a végzettség, amely abban is
egyedülálló, hogy az előírt gyakorlat nemzetközi szakmai gyakorlat, amely a 9
partnerintézmény együttműködésében valósul meg.
Képzési cél
A képzés alapvető célja, hogy összhangot teremtsen a szociális segítő munka szakmai
standardjai és a szociális gazdaság kihívásai között.
A képzés célja, hogy a szociális szakma specifikációra építve sajátíttassa el a szociális
gazdaság ismereteit, azaz a szakmai standardokra építve mutassa be a gazdasági-szervezeti és
irányítási területnek a szociális szféra számára releváns szakmai ismereteit. További cél, hogy
a végzettek alkalmasak legyenek a tudományos-empirikus kutatások elvégzésére és
kiértékelésére, amelyekre alapozva új modelleket és koncepciókat képesek kidolgozni,
nemcsak hazai környezetben, hanem nemzetközi összehasonlításban, igazodva az Európában
lezajló változásokhoz.
Karrier lehetőség

A szociális, egészségügyi és humán szolgáltatások intézményei, szervezetei, az alapellátás és
szakellátás szolgáltatásai, állami, önkormányzati és egyházi intézmények, non-profit és forprofit szolgáltatások.
Oktatási program
Alapozó modulok, ismeretkörök
Nemzetközi gazdaság- és szociálpolitikai ismeretek, gazdálkodási alapismeretek, a
globalizációs tendenciák és társadalmi hatásainak ismeretei, kvalitatív kutatásmódszertani
ismeretek és kiértékelés, az Európai Unió politikai, gazdasági működésére, jogalkotására,
szabályozási mechanizmusaira vonatkozó ismeretek.
Szakmai törzsanyag
A szociális munka és szociális gazdaság összefüggéseinek ismeretei, szervezetek
működésével kapcsolatos szociológiai és pszichológiai ismeretek, non-profit szervezetek joga,
vállalkozási jogi ismeretek, szociális marketing, költségmenedzsment és finanszírozási
ismeretek, projektmenedzsment, szaknyelvi ismeretek, kompetenciafejlesztés.
Differenciált szakmai ismeretek
Szociális szolgáltatások, intézmények minőségbiztosítása, szociális adminisztráció,
munkajog, személyügyi és vezetési ismeretek, alkalmazott kutatásmódszertani ismeretek és
evaluáció,
szervezeti
stratégiák,
szervezetfejlesztés,
európai
interkulturális
projektmenedzsment, alkalmazott szaknyelvi ismeretek, nemzetközi szakmai gyakorlat,
vállalkozási ismeretek.
Nyelvi követelmény
A mesterképzésre való belépéshez a jelentkezőnek 2016. január 1-jétől legalább egy államilag
elismert középfokú (B2 típusú) nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvánnyal, illetve oklevéllel kell rendelkeznie.
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.

