Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kar
Szociális és Társadalomtudományi Intézet
HÁTTÉRDOKUMENTUM VALIDÁCIÓS ELJÁRÁSHOZ
A kari validációs eljárás során megjelenő kompetenciák egy részét a jelentkezők
formális oktatásban szerezhették meg. A korábbi, illetve párhuzamos képzések esetében
– ha az a Debreceni Egyetemen történt nem szükségszerű a korábbi ismeretek
bizonyítása, illetve a korábbi ismeretek bizonyítása a megszerzett végzettség, illetve
elvégzett kurzus igazolásával is történhet.
1/. Szociális munka alapszakon (BA) történő továbbtanulás esetén
-

-

a Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkező hallgatónak külön eljárás alkalmazása nélkül el kell
ismerni 90 kredit értékben a korábban szerzett ismereteit.
Be nem fejezett szakképzésben szerzett ismeretek a szakindítás során rögzített
beszámítási feltételek szerint maximum 90 kredit értékig ismerhetők el.

2/. Szociális munka felsőoktatási szakképzésben történő továbbtanulás esetén
-

a korábban befejezett, vagy be nem fejezett Szociális munka alapszakon (BA)
szerzett ismeretek a megszerzett ismeretek arányában, de legfeljebb a szakképzettség
megszerzéséhez szükséges ismeretek kreditértékének kétharmadáig ismerhetők el.

3/. Egészségügyi szociális munka mesterképzésben történő továbbtanulás esetén
-

-

-

-

ha a jelölt korábban a 9/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározott szociális
alapvizsgát tett és szociális alapvégzettséggel nem rendelkezik, az eljárás során el
kell ismerni a szociális munka I – II és a szociálpolitika I – II kiegyenlítő moduloknak
megfelelő ismeretet 20 kredit értékben;
ha a jelölt Ápolás és betegellátás, valamint Egészségügyi gondozás és prevenció
alapszakon, vagy annak szakirányán végzett és kéri korábbi ismereteinek elismerését,
a mesterképzés ismereteiből el kell ismerni az egészségtudományi ismeretek c. kurzus
ismereteit 9 kredit értékben;
ha a jelölt korábban a 9/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározott szociális
szakvizsgát tett, az eljárás során a mesterképzés kötelezően választható
tanulmányterületeiből el kell ismerni 12 kreditnek megfelelő ismeretet;
ha a jelölt korábban Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzésben
szerzett végzettséget és szakképzettséget, a mesterszakon való továbbtanulás esetén el
kell ismerni számára a kötelezően választható tárgyak terhére 25 kredit értékben
ismeretet (gerontológia, szociális munka idősekkel, közösségi gondozás,
esélyegyenlőség és társadalmi integráció, pszichiátriai betegellátás).

4/. Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzésben való továbbtanulás esetén
-

-

-

-

ha a jelölt korábban a 9/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározott szociális
alapvizsgát tett és szociális alapvégzettséggel nem rendelkezik, az eljárás során el
kell ismerni a szociális munka I – II és a szociálpolitika I – II kiegyenlítő moduloknak
megfelelő ismeretet 20 kredit értékben;
ha a jelölt Munkaerőpiaci tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon szerzett
végzettséget és szakképzettséget, akkor el kell ismerni számára 18 kredit értékű
korábban megszerzett ismeretet;
ha a jelölt Közösségi animátor szakirányú továbbképzési szakon szervett végzettséget
és szakképzettséget, akkor el kell ismerni számára a mesterképzésben12 kredit értékű
ismeretet.
ha a jelölt Interdiszciplináris közösségi munka szakirányú továbbképzési szakon
szerzett szakképzettséget, akkor a mesterképzésben a kérelme alapján el kell neki
ismerni 15 kredit értékű ismeretet.

5/. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szakon történő
továbbtanulás esetén
-

ha a jelölt korábban Egészségügyi szociális munka mesterképzésben részesült és
korábban megszerzett ismereteinek elismerését kéri, akkor el kell ismerni számára a
szakképzésben megszerezhető ismeretek kötelező, kötelezően és szabadon választható
kurzusaiból 17 kredit értékben ismereteket. Amennyiben a mesterképzésben a
szociális munka módszerei, az időspolitika és a gerontológia kurzusokat teljesítette
(szakmaspecifikus modul), abban az esetben további 18 kredit ismerhető el a korábbi
tanulmányokból.

6/. Közösségi animátor szakirányú továbbképzési szakon történő továbbtanulás esetén
-

-

ha a jelölt korábban Egészségügyi szociális munka mesterképzésben részesült és
korábban megszerzett ismereteinek elismerését kéri, akkor el kell ismerni számára a
szakképzésben megszerezhető ismeretekből 23 kredit értékben ismereteket.
ha a jelölt korábban Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzésben
részesült és korábban megszerzett ismereteinek elismerését kéri, akkor el kell ismerni
számára a szakképzésben megszerezhető ismeretek kötelező, kötelezően és szabadon
választható kurzusaiból 25 kredit értékben ismereteket.

7/. Addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzési szakon történő továbbtanulás
esetén
- ha a jelölt korábban Egészségügyi szociális munka mesterképzésben részesült és
korábban megszerzett ismereteinek elismerését kéri, akkor el kell ismerni számára a
szakképzésben megszerezhető ismeretek kötelező, kötelezően és szabadon választható
kurzusaiból 22 kredit értékben ismereteket.

8/. Munkaerőpiaci tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon való továbbtanulás
esetén
- ha a jelölt korábban Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzésben szerzett
végzettséget és szakképzettséget, akkor erre irányuló kérelme alapján elismerhető neki
a megszerezhető ismeretek kötelező, kötelezően és szabadon választható kurzusaiból
25 kredit.
- ha a jelölt korábban Egészségügyi szociális munka mesterképzésben részesült és
korábban megszerzett ismereteinek elismerését kéri, akkor el kell ismerni számára a
szakképzésben megszerezhető ismeretek kötelezően és szabadon választható
kurzusaiból 15 kredit.
- Ha a jelölt korábban szociális alapvizsgát tett, el kell számára ismerni 10 kredit
értékben a korábban szerzett ismereteit.
9/. Interdiszciplináris közösségi munka szakirányú továbbképzés szakon történő
továbbtanulás esetén
- ha a jelölt korábban Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzésben szerzett
végzettséget és szakképzettséget, akkor erre irányuló kérelme alapján elismerhető neki
megszerezhető ismeretek kötelező, kötelezően és szabadon választható kurzusaiból 15
kredit
10/. Terepgyakorlat vezetés szakirányú továbbképzési szakon való továbbtanulás esetén
-

-

Ha a jelölt korábban szociális munka alapszakon, vagy szociálpedagógia alapszakon
szerzett végzettséget és szakképzettséget, akkor el kell ismerni számára 30 kreditet a
képzés szakmai alapozó ismeretei köréből.
Ha a jelölt korábban szociális alapvizsgát tett, vagy egészségügyi szociális munka,
vagy szociális gazdaság mesterszakon szerzett végzettséget és szakképzettséget, akkor
számára a korábbi tanulmányai szerint el kell ismerni 30 kreditet a mellékelt táblázat
szerint.

11/. Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon való
továbbtanulás esetén
- Ha a jelölt korábban fogyatékosok szociális ellátása témában szerzett szociális
szakvizsgát, el kell ismerni számára 14 kredit értékben a korábban szerzett ismereteit.
- Ha a jelölt korábban szociális alapvizsgát tett, el kell ismerni a kérelme alapján 10
kredit értékű ismeretet.
- Ha a jelölt korábban szociális munka és szociális gazdaság mesterképzésben szerzett
végzettséget és szakképzettséget, el kell ismerni számára a korábban megszerzett
ismeretei alapján 18 kredit értékben az ismereteit.
- Ha a jelölt korábban egészségügyi szociális munka mesterképzésben szerzett
végzettséget és szakképzettséget, el kell ismerni számára a korábban megszerzett
ismeretei alapján 18 kredit értékben az ismereteit.
- Ha a jelölt korábban munkaerőpiaci tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon
szerzett végzettséget és szakképzettséget, el kell ismerni számára a korábban
megszerzett ismeretei alapján 18 kredit értékben az ismereteit.
- Ha a jelölt korábban iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szakon szerzett
végzettséget és szakképzettséget, el kell ismerni számára a korábban megszerzett
ismeretei alapján 18 kredit értékben az ismereteit.

-

-

Ha a jelölt korábban szociális munka alapképzésben szerzett végzettséget és
szakképzettséget, el kell ismerni számára a korábban megszerzett ismeretei alapján 24
kredit értékben az ismereteit.
Ha a jelölt korábban egészségügyi gondozás és prevenció alapképzésben szerzett
végzettséget és szakképzettséget, el kell ismerni számára a korábban megszerzett
ismeretei alapján 10 kredit értékben az ismereteit.

12/. Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szakon való továbbtanulás esetén
- Ha a jelölt korábban szociális munka felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő
szakirányán szerzett végzettséget és szakképzettséget, el kell ismerni számára a
korábban megszerzett ismeretei alapján 4 kredit értékben az ismereteit.
- Ha a jelölt korábban szociális szakvizsgát tett gyermekjóléti ellátás, vagy
gyermekvédelem területén, akkor el kell ismerni számára a korábban megszerzett
ismeretei alapján 8 kredit értékben az ismereteit.
- Ha a jelölt korábban egészségügyi szociális munka mesterképzésben, kisebbségi
esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzésben végzett, vagy szociális
szakvizsgát tett fogyatékos ellátás területén, akkor el kell ismerni számára a korábban
megszerzett ismeretei alapján 3 kredit értékben az ismereteit.
Minden további esetben a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Validációs rendje
szerint kell eljárni.

Kreditbeszámítás rendje
A besorolási szakon történő továbbtanulás esetén beszámítható kreditek száma 90 kredit
(szakindítási engedély szerint).
Óra Kredit
Szociális munka asszisztens
Szociális munka alapszak
szakirányú továbbképzési szak
(BA)
(Szociális munka asszisztens
szakirány)
Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja
Kommunikációs ismeretek
2
3
Elméleti pszichológia III
Szakmai és pénzügyi
2
3
Informatika I.
információfeldolgozási alapismeretek
Munkaerő-piaci ismeretek
2
3
Társadalom és szociálpolitika IV
Idegen nyelvi alapszintű ismeretek
2
3
Szaknyelv I.

Óra

Kredit

2
2

3
3

2
3

3
3

Magyar társadalom I - II
Társadalom és szociálpolitika II.
Elméleti pszichológia I
Elméleti pszichológia II
Jogi ismeretek I
Kvalitatív
és
kvantitatív
módszerek a szociológiában I.

4
2
2
2
2
2

6
3
3
3
3
3

Képzési terület szerinti közös modul
Társadalomismeret I – II.
Társadalom és szociálpolitika

4
2

6
3

Pszichológia I.-II.

2+2

6

Jogi ismeretek
Kutatásmódszertani alapismeretek

2
2

3
3

Szakképzési modul
Szociális munka speciális helyzetű
csoportokkal
Szakmai készségfejlesztés I – III

5

6

Szociális munka V.

5

6

6

6

Szociális és igazgatási eljárások

4

5

Krit köv
6
1
2

Krit. köv
6
2
3

18

21

9

9

A szociális munka családokkal
Jó gyakorlatok és technikák a
szociális munkában
A szociális munka adminisztrációja
Közösségek szervezése I.-II.

2
2

2
3

Szakmai készségfejlesztés I –III.
Alkalmazott pszichológia I – II.
Jogi ismeretek II.
Jogi ismeretek a szociális
munkában I.
Szociális munka gyakorlata I –
III.
Szociális munka I – II.
A szociális munka családokkal
Szociális munka gyakorlat V.

11
2
5

12
2
3+2

2
4

2
5

2

5

A szociális projektmunka alapjai I.-II.

4

5

2

2

TEAM és szervezési ismeretek

2

2

Szociális munka III.
Szociális munka IV.
Szociális munka VI.
Kvalitatív és kvantitatív
módszerek a szociológiában II.
Gazdasági és menedzsment
ismeretek III.

3
2

3
2

Szociális
munka
elmélete
gyakorlata I – II – III.

Összesen

és

90

Óra Kredit
Szociális munka asszisztens
Szociális munka alapszak
szakirányú továbbképzési szak
(BA)
(Ifjúságsegítő szakirány)
Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja
Kommunikációs ismeretek
2
3
Elméleti pszichológia III
Szakmai és pénzügyi
2
3
Informatika I.
információfeldolgozási alapismeretek
Munkaerő-piaci ismeretek
2
3
Társadalom és szociálpolitika
IV.
Idegen nyelvi alapszintű ismeretek
2
3
Szaknyelv I.
Képzési terület szerinti közös modul
Társadalomismeret I – II.
4
6
Magyar társadalom I - II
Társadalom- és szociálpolitika
2
3
Társadalom és szociálpolitika II.
Elméleti pszichológia I
Pszichológia I.-II.
2+2 6
Elméleti pszichológia II
Jogi ismeretek
2
3
Jogi ismeretek I
Kutatásmódszertani alapismeretek
2
3
Kvalitatív és kvantitatív
módszerek a szociológiában I.
Szakképzési modul
Ifjúságsegítő munka
5
6
Szociális munka V.
Speciális fejlesztő módszerek és 4
5
Segítő kapcsolatok
tanulást segítő technikák
pszichológiája
Egészségfejlesztés II.
Ifjúságsegítő
munka
szakmai 6
6
Szakmai készségfejlesztés I –
készségfejlesztés I – III
III.
Alkalmazott pszichológia I – II.
Gyermekvédelmi
és
igazgatási 3
3
Jogi ismeretek a szociális
eljárások
munkában I.
Szociális
munka
elmélete
és 18
21
Szociális munka gyakorlata I –
gyakorlata I – II – III.
III.
Szociális munka I – III.
A pedagógia alapjai
2
2
A szabadidő pedagógia I.-II.
2+2 3+2
Szociális munka gyakorlat V.
Információszolgáltatás
és 2
2
hálózatépítés
Az ifjúsági projektmunka alapjai I.-II. 4
2+3
Szociális munka VI.
Kvalitatív és kvantitatív
módszerek a szociológiában II.
Ifjúsági
munka
közművelődési 2
2
Gazdasági és menedzsment
intézményekben
ismeretek III.
Összesen

Óra

Kredit

2
2

3
3

2

3

3

3

4
2
2
2
2
2

6
3
3
3
3
3

5
2

6
2

3
Krit
köv.
6
2

3
Krit.
köv.
6
3

9

9

11

14

5

7

2

2

3
2

3
2
90

3/. Egészségügyi szociális munka mesterképzésen történő továbbtanulás esetén a
beszámítás módja
Egészségügyi szociális munka mesterszak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-193-01
5
Szociálpolitika
ismeretek I.
EKTT-193-02
5
Szociálpolitika
ismeretek II.
EKTT-194-01
5
Szociális munka
ismeretek I.
EKTT-194-02
5
Szociális munka
ismeretek II.

Szociális alapvizsga
Kód
Kredit
Tárgy neve
A szociális alapvizsga oklevél bemutatása esetén

Egészségügyi szociális munka mesterszak
EKEE-101-01

4

EKEE-101-05

2

EKPT-104-01N

3

Egészségtudományi ismeretek
I.
Egészségtudományi
ismeretek V.
Egészségpszichológia
és mentálhigiéné I. –
III.

Egészségügyi szociális munka mesterszak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-130-01
2
Gerontológia és
klinikai geriátria I.
EKTT-130-02
3
Gerontológia és
klinikai geriátria
II.
EKTT-134-01
3
Szociális munka
idősekkel
EKTT-134-02
4
Szociális munka
idősekkel II.
Egészségügyi szociális munka mesterszak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-1302
Gerontológia és
01
klinikai geriátria
I.
EKTT-1303
Gerontológia és
02
klinikai geriátria
II.
EKTT-1343
Szociális munka
01
idősekkel I.
EKTT-1344
Szociális munka
02
idősekkel II.
EKTT-1323
Közösségi
01
gondozás és
team munka I.
EKTT-1322
Közösségi
02
Gondozás és
team munka II.
EKTT-1335
Esélyegyenlőség
00
és társadalmi
integráció

Ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és
prevenció
Az oklevél bemutatása esetén

Szociális szakvizsga
Kód
Kredit
Tárgy neve
Idősek szociális ellátása témakörben szerzett szociális
szakvizsga oklevél bemutatása esetén

Alkalmazott szociális gerontológia
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-1604
Alkalmazott
01
gerontológiai ismeretek
I
EKTT-1604
Alkalmazott
02
gerontológiai ismeretek
II
EKTT-1624
Szociális munka
01
módszerei I.
EKTT-1624
Szociális munka
02
módszerei II.
EKTT-1732
Projekt tervezés és
00
team munka
EKTT-16400

2

Szükségletfelmérés és
szolgáltatástervezés

EKTT-16100

2

Időspolitika

EKPT-10601

Pszichiátriai
betegellátás

3

EKTT-16700

Mentálisan hanyatló
idősek gondozása

2

4/. Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzésben történő továbbtanulás esetén
a beszámítás módja
Szociális munka és szociális gazdaság
mesterszak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-193-01

5

EKTT-193-02

5

EKTT-194-01

5

EKTT-194-02

5

Szociálpolitika
ismeretek I.
Szociálpolitika
ismeretek II.
Szociális munka
ismeretek I.
Szociális munka
ismeretek II.

Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak
Kód
-

Kredit
5

EKTT-14100

3

EKPT-14800
EKPT-109

5
5

Tárgy neve
Szabadon
választható
kurzusok
Szociális
gazdaság és
szociális munka
Munkajog
Szervezeti
stratégiák,
szervezetfejlesztés

Szociális alapvizsga
Kód

Kredit

Tárgy neve

A szociális alapvizsga oklevél bemutatása esetén

Munkaerőpiaci tanácsadó szakirányú továbbképzési
szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-209
5
Munkaügyi
kapcsolatok
EKTT-21000

5

Szociális gazdaság,
szociális szövetkezet

EKTT-20900
EKTT-20701

5

Munkaügyi
kapcsolatok
Felmérés, tervezés,
erőforrás allokáció

5

Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-1413
Szociális gazdaság
00
és szociális munka
5
Szabadon
választható kurzus
EKTT-188
4
Projektmenedzsment

Közösségi animátor szakirányú továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-2105
Szociális gazdaság,
00
szociális szövetkezet
EKTT- 214
5
Önkéntesség és civil
társadalom
EKTT-215
2
Menedzsment,
vezetési ismeretek
EKTT-216
3
Projekt menedzsment

Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak

Interdiszciplináris közösségi munka szakirányú
továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT- 214
6
Település és
területfejlesztés I – II.
EKTT-178
4
Pályázatírás technikái
I – II.
EKTT-174
2
Civil szervezetek joga

Kód
-

Kredit
5

EKTT-188

4

EKTT-143

1

EKTT-189

5

Tárgy neve
Szabadon
választható kurzus
Projektmenedzsment
Nonprofit
szervezetek joga
Személyügyi
ismeretek

EKEI-155

3

Emberi erőforrás
menedzsment

5/. Alkalmazott szociális gerontológia kurzusban elfogadható ismeretek
Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú
Egészségügyi szociális munka mesterszak
továbbképzési szak
Gerontológia szakmai modul teljesítése esetén
Kód
Kredit
Tárgy neve
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-1604
Alkalmazott
EKTT-1302
Gerontológia és
01
gerontológiai
01
klinikai geriátria I.
ismeretek I
EKTT-1604
Alkalmazott
EKTT-1303
Gerontológia és
02
gerontológiai
02
klinikai geriátria II.
ismeretek II
EKTT-1624
Szociális munka
EKTT-1343
Szociális munka
01
módszerei I.
01
idősekkel I.
EKTT-1624
Szociális munka
EKTT-1344
Szociális munka
02
módszerei II.
02
idősekkel II.
EKTT-1612
Időspolitika
00
Egyéb tárgyak ismeretek beszámítása
Kód
Kredit
Tárgy neve
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-17300

2

Projekt tervezés és
team munka

EKTT-13201

3

Közösségi gondozás és
team munka I.

EKTT-16400

2

EKTT-13202

2

Közösségi Gondozás és
team munka II.

EKTT-165

2

EKPT-10601

3

Pszichiátriai
betegellátás

EKTT-16700

2

EKTT-172

2

EKTT-122-1

2

EKEI-154

2

Szükségletfelmérés
és
szolgáltatástervezés
Mentális zavarok
időskorban
Mentálisan
hanyatló idősek
gondozása
Alkalmazott
kutatásmódszertan
Minőségbiztosítás

-

5

Szabadon
választható kurzus

Alkalmazott
kutatásmódszertan I.
EKTT-126
Minőségbiztosítás
szociális és
egészségügyi
rendszerekben
Bármely a mesterképzésben felvett, de a korábbiakban
be nem számított kurzus

6/. Közösségi animátor szakirányú továbbképzési szakon történő továbbtanulás esetén
Közösségi animátor szakirányú továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-2105
Szociális gazdaság,
00
szociális szövetkezet
EKTT- 214
5
Önkéntesség és civil
társadalom
EKTT-215

2

EKTT-203

5

EKTT-217

3

-

5

Menedzsment,
vezetési ismeretek
Magyar táradalom

Projekt
menedzsment
Szabadon
választható

Közösségi animátor szakirányú továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-212
5
Közösségi munka
módszerei
EKTT-213
5
Szükségletfelmérés
és
szolgáltatástervezés
közösségi módszerei
5
Szabadon
választható kurzus
EKTT-203
5
Magyar táradalom
EKTT-217

3

Projekt
menedzsment

Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-1413
Szociális gazdaság és
00
szociális munka
EKTT-143
1
Nonprofit szervezetek
joga
EKPT-108
8
Szervezeti ismeretek
EKTT-188
4
Projektmenedzsment
EKTT-139

2

EKTT-188

4

EKPT-109

5

Európai gazdaság és
szociálpolitikai
ismeretek
Projektmenedzsment
Szervezeti stratégiák,
szervezetfejlesztés

Egészségügyi szociális munka mesterszak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-132
5
Közösségi gondozás
és team munka I – II.

EKVM-103

3

EKTT-133

5

EKTT-188

4

Szociális környezet és
epidemiológia
Esélyegyenlőség és
társadalmi integráció
Projektmenedzsment

7/. Addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzési szakon történő továbbtanulás
esetén
Addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzési
szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-221
2
Az alacsonyküszöbű
szolgáltatások és a
közösségi ellátás
módszertana
EKPT-124
2
Kockázati
magatartások
EKPT-116
4
Biopolitika és
prevenció
EKTT-219
3
Jogi ismeretek
EKPT-120

5

-

6

Egészségügyi szociális munka mesterszak

Konzultáció
elmélete és
gyakorlata
Szabadon
választható kredit

Kód
EKTT-132

Kredit
3

Tárgy neve
Közösségi gondozás
és team munka I

EKPT-105

2

EKTT-121

3

Deviancia és
magatartászavarok
Egészségpolitika

EKTT-123

2

EKTT-125

3

Egészségügyi és
szociális jog
Szociális munka
kliensei és módszerei

Bármely a mesterképzésben teljesített és fentebb
beszámításra nem került tárgy, ismeret

8/. Munkaerőpiaci tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon való továbbtanulás
esetén
Munkaerőpiaci tanácsadó szakirányú továbbképzési
szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-203-00
5
Magyar társadalom
EKTT-204-00
5
Foglalkoztatáspolitika

Munkaerőpiaci tanácsadó szakirányú
továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-209
5
Munkaügyi
kapcsolatok
EKTT-2105
Szociális
00
gazdaság,
szociális
szövetkezet
EKTT-2095
Munkaügyi
00
kapcsolatok
EKTT-2075
Felmérés,
01
tervezés, erőforrás
allokáció
EKTT-203
5
Magyar
társadalom

Szociális alapvizsga
Kód
Kredit
Tárgy neve
A szociális alapvizsga oklevél bemutatása esetén

Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak
Kód
-

Kredit
5

Tárgy neve
Szabadon választható
kurzusok
Szociális gazdaság és
szociális munka

EKTT-14100

3

EKPT-14800
EKPT-109

5

Munkajog

5

Szervezeti stratégiák,
szervezetfejlesztés

EKTT-139

2

Európai gazdaság és
szociálpolitikai
ismeretek

Munkaerőpiaci tanácsadó szakirányú
továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
5
Szabadon
választható
EKTT-205
5
Egyéni esetmunka
álláskeresőkkel I.
EKTT-203
5
Magyar
társadalom

Egészségügyi szociális munka mesterszak
Kód
Kredit
Tárgy neve
Bármely máshol be nem számított ismeret
EKTT-125

3

EKTT-133

5

Szociális munka
kliensei és módszerei
Esélyegyenlőség és
társadalmi integráció

9/. Interdiszciplináris közösségi munka szakirányú továbbképzés szakon történő
továbbtanulás esetén
Interdiszciplináris közösségi munka szakirányú
továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
EKTT-174
2
Civil szervezetek
joga
EKTT-178

4

EKTT-184

2

EKEI-155

3

-

4

Pályázatírás
technikái I - II
Projekttervezés és
team munka
Emberi erőforrás
menedzsment
Szabadon
választható
kurzusok

Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak
Kód
EKTT-143

Kredit
1

EKPT-108
EKTT-188

8
4

Tárgy neve
Nonprofit szervezetek
joga
Szervezeti ismeretek
Projektmenedzsment

Szervezeti stratégiák,
szervezetfejlesztés
Bármely a mesterképzésben teljesített és máshol be
nem számított kurzus

EKPT-109

5

10/. Terepgyakorlat vezetés szakirányú továbbképzési szakon való továbbtanulás esetén
Terepgyakorlat - vezetés szakirányú
továbbképzési szak
Kód
EKTT-194

Kredit
10

EKTT-251

5

ESM-103-02

3

EKSM-105-

3

EKPT-140

4

-

5

Tárgy neve
Szociális munka
ismeretek I – II.
Szociális és
igazgatási
eljárások
A szociális
projektmunka
alapjai II.
Jó gyakorlatok és
technikák a
szociális
munkában
Szakmai
készségfejlesztés I
– II.
Szabadon
választható
tárgyak

Szociális munka és szociálpedagógia alapszakok,
egészségügyi szociális munka, vagy szociális munka
és szociális gazdaság mesterszak, szociális munka
mesterszak
Kód
Kredit
Tárgy neve
A fenti képzések elvégzését igazoló oklevél bemutatása
esetén.

Bármely a nevezett képzésekben teljesített és máshol be
nem számított kurzus

11/. Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon való
továbbtanulás esetén
Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
Kód
-

Kredit
4

-

4

-

6

Tárgy neve
Speciális
csoportok
társadalmi
helyzete
Speciális
csoportok
társadalmi
helyzete
Szociálpolitika és
ágazati
szociálpolitikák

Szociális szakvizsga
Kód
Kredit
Tárgy neve
A (fogyatékos) szociális szakvizsga oklevél
bemutatása esetén
A szociális alapvizsga oklevél bemutatása, vagy
annak előfeltételei teljesülése esetén

Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
Kód
-

Kredit
4

-

6

Tárgy neve
Speciális
csoportok
társadalmi
helyzete
Szociálpolitika és
ágazati
szociálpolitikák

Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
Kód
-

Kredit
4

-

4

-

4

-

6

Tárgy neve
Szabadon
választható
kurzusok
EU
esélyegyenlőségi
jog és politika
Munkaügyi
kapcsolatok
Szociálpolitika és
ágazati
szociálpolitikák

Szociális alapvizsga
Kód
Kredit
Tárgy neve
A szociális alapvizsga oklevél bemutatása esetén

Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak

-

5

Szabadon választható
kurzusok

EKTT-13800N

3

Európai Uniós
politikák

EKPT-14800
EKTT-13700N

5

Munkajog

2

Európai gazdaság és
szociálpolitikai
ismeretek

Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
Kód
-

Kredit
4

-

4

-

4

-

6

Tárgy neve
Szabadon
választható
kurzusok
EU
esélyegyenlőségi
jog és politika
Munkahelyi
kisebbségvédelem
és
esélyegyenlőségi
ismeretek
Szociálpolitika és
ágazati
szociálpolitikák

Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
szakirányú továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
4
Szabadon
választható
kurzusok
6
Szociálpolitika és
ágazati
szociálpolitikák

Egészségügyi szociális munka mesterszak

-

5

Szabadon választható
kurzusok

EKTT-13300N

5

Esélyegyenlőség és
társadalmi integráció

EKTT-13300N

5

Esélyegyenlőség és
társadalmi integráció

EKTT-13700N

2

Európai gazdaság és
szociálpolitikai
ismeretek

Munkaerőpiaci tanácsadó szakirányú továbbképzési
szak
-

5

Szabadon választható
kurzusok

EKTT-20400

5

Foglalkoztatáspolitika

Pályaismeret,
pályaorientáció
Munkaügyi kapcsolatok

-

4

Pályaorientáció

EKPT-110-00

5

-

4

Munkaügyi
kapcsolatok

EKTT-20900

5

Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
szakirányú továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
4
Szabadon
választható
kurzusok
5
Kommunikáció és
konfliktusok
4
Inkluzív nevelés
és pedagógiai
kérdései
4
Cigány
gyermekek az
iskolában
5
Szociális és
felnőttképzések
rendszere

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak

-

5

Szabadon választható
kurzusok

-

3

Kommunikáció

-

3

Inkluzív nevelés

-

4

Cigány gyermekek az
iskolában (4 kredit)

-

4

Köznevelés rendszere

Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
szakirányú továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
4
Szabadon
választható
kurzusok
6
Szociálpolitika és
ágazati
szociálpolitikák

Szociális munka alapszak
Szabadon választható
kurzusok

-

EKTT-103

3

Társadalom- és
szociálpolitika I.

6

Szociálpolitika és
ágazati
szociálpolitikák

EKTT-10304

4

Társadalom- és
szociálpolitika IV.

-

4

EKTT-11500

4

Szociális munka speciális
helyzetű csoportokkal

-

4

Speciális
csoportok
társadalmi
helyzete
Munkaügyi
kapcsolatok
Kommunikáció és
konfliktusok

EKTT-11300

4

Ágazati szociálpolitikák

5

Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
szakirányú továbbképzési szak
Kód
Kredit
Tárgy neve
4
Szabadon választható
kurzusok
6
Kisebbségszociológia

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak
Védőnő szakirány
EF05013

2

Szabadon választható
kurzusok
Etnoszociológia

12/. Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szakon való továbbtanulás esetén
Tantárgy neve

Összes
kreditje

Köznevelés rendszere

4

Gyermekjólét és gyermekvédelem

8

Inkluzív nevelés

3

Nyíregyháza, 2014. április 14.

Intézetigazgató

Beszámítandó
Felsőoktatási szakképzés
Ifjúságsegítő szakirány
Szociális szakvizsga a két terület
egyikén
Egészségügyi szociális munka
Kisebbségi-esélyegyenlőségi
Fogyatékos területen szerzett
szociális szakvizsga

