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1. A mesterképzési szak megnevezése: szociálpedagógia (Social Pedagogy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles szociálpedagógus
szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue
3. Képzési terület: társadalomtudományi
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető: a szociális munka, a
szociálpedagógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti általános szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:
azok az alap és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 14 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása: 761

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és
kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési
és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról
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8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a
személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési,
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő
nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek
felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint
családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek,
szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és
közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az
emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza.
További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik
a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői,
oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére
képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. A szociálpedagógus
a) tudása
Ismeri a szociálpedagógia történetét, korszerű elméleteit és módszereit.
Ismeri a társadalom működésének szabályszerűségeit, értelmezi annak összefüggéseit, a
társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket előidéző okok feltárásának lehetőségeit.
Ismeri a gyermek-, család- és ifjúságvédelmi, valamint a szociális szolgáltatások
vezetéséhez, minőségbiztosításához szükséges szakmai ismereteket.
Ismeri a sajátos szükségletű csoportok, a nemzetiségek szociológiai ismérveit, a
szociálpedagógiai beavatkozás tervezésének lehetőségeit.
Ismeri a hátránykezelés hazai trendjeit, jó gyakorlatait.
Ismeri a szociálpedagógia témájában megjelent aktuális tudományos publikációkat,
eredményeit.
Ismeri a társadalmi jelenségek, a szociális problémák kutatási és elemzési módszereit;
rendelkezik kutatás módszertani ismeretekkel.
Ismeri a társadalmi döntéshozás mechanizmusát, a különböző érdekérvényesítési
csatornákat, az érdek-ütköztetés fórumait és a döntések befolyásolásának etikus módszereit.
Ismeri a korábban elsajátított idegen nyelven a szociálpedagógiai szakkifejezéseket.
Ismeri a szociálpedagógiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok lényegi
összefüggéseit és főbb irányzatait.
Ismeri a szociálpedagógia területén az infokommunikációs technológiák alkalmazásának
lehetőségeit és a lehetséges kockázatait a köznevelési és egyes felnőttképzési intézményi szintű
problémák sokoldalú feltárására, elemzésére.

b) képességei
Képes szakmai állásfoglalás kialakítására és kutatási feladatok elvégzésére.
Képes szakmai tapasztalatait, tudományos igénnyel összefoglalni, elemezni.
Képes ágazati szintű minőségbiztosítási feladatok elvégzésére és irányításra.
Képes konfliktusok kezelésére, a mediáció, a helyreállító és jóvátételi gyakorlatok
alkalmazására.
Képes hátránykezelő, sajátos szociálpedagógiai nevelési, oktatási fejlesztési stratégiák
tervezésére és megvalósítására.
Képes a hazai és nemzetközi szakirodalom feltárására, feldolgozására és szakmai munkája
során leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.
Képes a társadalmi jelenségek tudományos elemzésére, és a kutatási módszerek szakszerű
alkalmazására.
Képes a személyközi kapcsolatokban hatékony kommunikációra; intézményen belüli és
kívüli partnerekkel való interdiszciplináris és interprofesszionális együttműködésre.
Képes az idegen nyelvű szociálpedagógiai szakkifejezések használatára, és a nemzetközi
szakirodalom elsajátítására.
Képes a társtudományok tudományos ismeretanyagát alkalmazni.
Képes az infokommunikációs eszközök tudományos célú alkalmazására.
c) attitűdje
Rendelkezik a saját szakterületének multidiszciplináris szemléletével, kialakult szakmai
identitással, hivatástudattal.
Rendelkezik szakmai önbizalommal, megfelelő önértékeléssel, szakmai elképzeléseit
képviseli, a szakmai kritikát építő jelleggel fogalmazza meg.
Rendelkezik a folyamatos tanulásra, önfejlesztésre és a szociális szakma fejlesztésére
irányuló elkötelezettséggel.
A szakmai minőség iránt elkötelezett, a szociális terület sajátos minőségbiztosítási
irányelveit figyelembe veszi.
Támogatja a fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati erőfeszítéseit, szakmai
elképzeléseinek megvalósítása során azt figyelembe veszi.
Nyitott az újszerű szakmai ismeretek megszerzésére, a szociális innovációkra, az innovációk
eredményeit kritikusan szemléli, a szakterületet szakmai és etikai értékrendjével összhangban
alkalmazza azokat szakmai munkája során.

A társadalmi esélyegyenlőség javításának és mindenfajta előítélet, hátrányos
megkülönböztetés elutasításának elkötelezett híve a szakmai és közéleti tevékenysége során
egyaránt.
A hazai szakmai kapcsolatok ápolása mellett a nemzetközi szakmai kapcsolatok
kialakítására, nemzetközi szakemberekkel való együttműködésre nyitott.
Nyitott a szakmai konferenciákon való részvételre, szakmai folyóiratokban való publikálásra
és ismeretei megosztására.
Betartja a szociális munka és a tudományos kutatás etikai elveit.
Szociális szakmai tevékenysége során a nemzetközi és a nemzeti értékeket integráltan
képviseli.
Határozottan kiáll a globális és lokális szociális problémák megoldására irányuló szakmai
törekvések mellett.
d) autonómiája és felelőssége
Felelősséget vállal a szociálpedagógusként végzett munkájáért.
A köznevelési vagy szociális intézményi szervezeti struktúrában elfoglalt helyének
megfelelően részt vesz az intézményi szakmai egységek kialakításában, működtetésében,
irányításában.
Törekszik a folyamatos szakmai önképzés megvalósítására, felelősségteljesen építi fel saját
szakmai karrierjét.
Felelős az irányítása alá tartozók szakmai életpályájának alakulásáért, támogatja a
munkatársak szakmai fejlődését, segíti karrierjük kibontakoztatását.
A szociálpedagógus szakmai érdekeket legjobb tudása szerint képviseli és elkötelezetten
szolgálja.
Részt vesz és felelős szerepet vállal a szociálpedagógia hazai és nemzetközi szervezeteinek
működésében, a szociálpedagógiai szakmai érdekérvényesítő fórumok munkájában.
Szociálpedagógiai szakmai tudását, befolyását felelősséggel érvényesíti annak érdekében,
hogy az intézményben, szervezetben végzett minőségi munkavégzést elismertesse.
A társadalmi egyenlőség elveit szem előtt tartva a szociális ellátórendszer korszerűsítésében,
továbbfejlesztésében önállóan, felelősségteljesen vesz részt.
Szociálpolitikai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában, megvalósításában részt vesz.
Személyes felelősséggel van munkájában és munkatársai tekintetében a szakmai és etikai
elvek betartása iránt, kliensei és kutatási alanyai biztonsága és személyes adatainak védelme
iránt.

9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül,
összesen 60-100 kredit az alábbiak szerint:
társadalomtudományi kutatás elmélete és gyakorlata 9-12 kredit;
szervezés- és vezetéselmélet 3-7 kredit;
szociológia és társadalomismeret 9-16 kredit;
etika 3-7 kredit;
pszichológia 9-16 kredit;
pedagógia 9-16 kredit;
szociálpedagógia, szociális munka elmélete és módszertana 15-19 kredit;
társadalom és szociálpolitika 3-7 kredit.
9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elisme, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat, szociálpedagógiai
színtereken végzett kutatási terv alapján, az oktató közvetlen irányítása mellett.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési
ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális
kreditek száma 50 kredit a szociálpedagógiai képzés szempontjából releváns ismeretkörökből,
az alábbiak szerint:
pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit;
pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit;
szociológia témakörökből legalább 12 kredit;
egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
legalább 25 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

