
1  

 

Név: Fucskó Mónika születési év: 1976. 

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve 

általános szociális munka DE-EFK 2000. 

szociális szakvizsga fogyatékosok szociális ellátása és rehabilitációja DE-EFK 2005. 

okleveles szociálpolitikus DE-BTK 2007. 

okleveles egészségügyi szociális munkás DE-EK 2015. 

egészségpszichológia mesterszak folyamatban (várható végzés ideje 2022. június) 

Jelenlegi munkahely(ek) 

NYE AHI Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszék, Tanársegéd 

Tudományos fokozat 

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság 

PhD. folyamatban ; abszolutórium 2019. február, doktorjelölt státusz 2020. február 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori 

ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja 

- 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, 

külföldi intézményben stb.) 

oktatásban töltött idő 2001-től , főállású oktató 2009-től, 

oktatott tárgyak: szociális munka elmélete és gyakorlata, szociális munka speciális 

helyzetű csoportokkal, egészségügyi szociális munka, egészségügyi szociális munka 

területei és módszerei, szociális munka kisebbségekkel, szociális munka csoportokkal, 

szociálpolitika alapismeretek, társadalomismereti alapok, szenvedélybetegség és 

prevenció, fogyatékos személyek szociális ellátása ,társadalmi devianciák, a szociális 

professzió alapjai, az EU társadalompolitikai rendszere, modern társadalomelméletek, 

modernizációs dilemmák a szociális segítésben, demográfia,  

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei  

- 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb 

publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása) 

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás 

felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv 

kiadója, éve, terjedelme 

 

a) Értelmileg- és halmozottan sérült felnőttek életminőség vizsgálata intézményi körülmények 

között 

In: Koncz, István; Szova, Ilona (szerk.) A 15 éves PEME XV. PhD - Konferenciájának 

előadásai : Budapest, 2017. november 08. 

Budapest, Magyarország : Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, (2017) pp. 

210-217. , 8 p. 
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Az értelmileg és halmozottan sérült felnőttek normalizációs életesélyei intézményi 

környezetben 

ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 9 : 26 pp. 6-14. , 9 p. (2018) 

 

Fogyatékossággal élő személyek hátrányai a mindennapi életükben 

In: Torgyik, Judit (szerk.) Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció 

Komárno, Szlovákia : International Research Institute, (2018) pp. 196-203. , 8 p. 

 

Fogalom meghatározás a fogyatékosságtudomány kialakulásának tükrében 

In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Tanulmányok a kompetenciákra épülő, fenntartható 

kulturális és technológiai fejlődés köréből 

Komárno, Szlovákia : International Research Institute s.r.o., (2019) pp. 84-91. , 8 p 

 

Az önrendelkezés lehetőségei és korlátai intézményben élő sérült személyek esetében 

In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Újítások és újdonságok 

Grosspetersdorf, Ausztria : Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe, (2019) pp. 55-64. , 10 p. 

 

b) Magyar-angol szociális munka értelmező szótár ; English-Hungarian Social Work 

Dictionary 

Nyíregyháza, Magyarország : Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar (2014) , 605 p 

 

 Kövér férfiak a munkaerőpiacon 

METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 6 : 4 pp. 228-230. , 3 p. (2017) 

 

A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartása 

In: Fábián, Gergely; Szoboszlai, Katalin; Hüse, Lajos (szerk.) A társadalmi periférián élő 

gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere 

Nyíregyháza, Magyarország : Periféria Egyesület, (2017) pp. 61-71. , 11 p 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

ÉFOÉSZ tagság 

MSMME tagság 

Iskolaszövetség tagság 

Első Nyíregyházi LIONS Klub tagság 

Korai Fejlesztő Központ önkéntes segítő tevékenység 

Magyar Speciális Olimpiai Szövetség önkéntes segítő tevékenység 

 

 


