SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK (BA)
Szerezhető fokozat:
Szerezhető szakképzettség:
Képzési idő:
Megszerezhető kreditek száma:
Képzési forma:

BA
szociális munkás
7 félév, melyből egy félév
összefüggő szakmai gyakorlat
210 kredit
nappali és levelező

Kiknek ajánljuk?
A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik szívesen foglalkoznak emberekkel, jól
kommunikálnak, együttműködők, elhivatottak a segítő munka végzése iránt. Mindazoknak jó
lehetőség ez a képzés, akik érdeklődnek a segítő szakmák iránt, önkéntes munkával
kapcsolódnak szervezetekhez, akiknek saját környezetükben van lehetőségük segítő munka
végzésére. A szociális munkások azok a szakemberek, akik részt vállalnak az emberi jogok
érvényesítésében, a szociális biztonság, az esélyegyenlőség, a tolerancia, a szolidaritás
erősítésében és a társadalom tagjainak biztosított jóléti szolgáltatások fejlesztésében,
működésében.
Képzési cél
A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek a társadalmi folyamatok,
problémák komplex elemzésére, akik képesek előjelezni a problémákat, alkalmasak megfelelő
kezelési módszerek kidolgozására és alkalmazására is. A szociális munkás képessé válik a
szükségletek, veszélyeztető tényezők komplex felmérésére, a célcsoportok problémamegoldó
képességének javítására, társadalmi integrációjuk és szociális biztonságuk elősegítésére. A
szociális munkás feladata a szociális munkát felhasználók (ügyfelek) kapcsolatainak,
érdekérvényesítő képességének fejlesztése a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolat
erősítése, emberi jogi ügyekben történő eligazítás.
Karrier lehetőség
Elhelyezkedési területek: időskorúak intézményei, gyermekvédelem, családsegítés, sérültek és
fogyatékkal élők, mentális és szenvedélybetegek, hajléktalanok intézményei. Szociális
munkások dolgoznak továbbá oktatási intézményekben (iskolai szociális munka), igazságügyi
szervezetekben (pl. bűnmegelőzés, pártfogói munka, mediáció), illetve egészségügyi
intézményekben is (kórházi szociális munka). Az alapképzés elvégzése után a hallgatók
beléphetnek a kar vagy az egyetem más karai által indított mesterképzésekre.
Oktatási program
Alapozó ismeretek
Szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai,
pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek.
Szakmai törzsanyag
Szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret;
társadalomkutatás; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális
munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek.

Differenciált szakmai törzsanyag (az ide tartozó tárgyak segítenek a hallgatónak az egyes
szakterületek kiválasztásában, a szakmai orientációban, az adott területhez igazodó szakmai
tudás megszerzésében)
Társadalmi egyenlőtlenségek értelmezésével kapcsolatos ismeretek, egyes célcsoportok (pl.
családok, gyermekek, fogyatékkal élők, munkanélküliek), illetve a célcsoport támogatása
során alkalmazott munkamódszerek részletes ismerete, segítő rendszerek összefüggéseinek
részletes ismerete, társadalomkutatási módszerek és alkalmazott technikák részletesebb
ismerete.
A differenciált ismeretek egy részében a hallgatók igényei szerint választható tárgyak
formájában szerezhetnek ismereteket a szakma legújabb módszereiről, illetve a nemzetközi
gyakorlatról.
Nyelvi követelmény
Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2 típusú)
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
Szakmai gyakorlat
A szociális munkás szakma tanulásának nélkülözhetetlen része a szakma gyakorlati munka.
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 hatodik 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. Képzésünk jelenleg több, mint 200
gyakorlóhelyet tart nyilván.
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.

