
Társadalomismereti Gyakorlat BSP2206 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1 hét A tantárgy követelményeinek, tartalmának, és  kereteinek megbeszélése.  

2 -3. hét   A társadalompolitikai- és szociálpolitikai alapfogalmak összefoglalása 

4-5.  hét   A társadalom- és szociálpolitika módszerei 

6-10.hét A társadalom- és szociálpolitika értékei (szolidaritás, egyenlőség, szabadság, 

létbiztonság, autonómia, tolerancia, méltányosság, altruizmus, igazságosság) Szakirodalom 

feldolgozása közösen 

11-12. hét A társadalom- és szociálpolitika beavatkozási technikáinak megismerése (prevenció, 

korrekció)  Szituációs gyakorlatok alkalmazásával. 

13 - 14. hét A társadalom – és szociálpolitka beavatkozási technikáinak megismerése 

(univerzalizmus és szelektivitás) Szituációs gyakorlatok alkalmazásával. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli, (egy tétel részletes kifejtése) 

- vizsgára bocsátás feltétele: szakirodalom feldolgozása, prezentálása 

 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

Az aktív és magas színvonalú órai munkára kapott érdemjegy beszámít az év végi jegybe –

szakirodalmak feldolgozása, prezentálása- (az első konzultáción egyeztetett ütemezés 

szerint, a konzultációk során.  

A félévi szóbeli vizsga alkalmával szerzi meg a hallgató az év végi jegyet, mely az elméleti 

ismeretek gyakorlatba való átültetésére alapul.  

 

A kollokvium típusa:  szóbeli. 

Szóbeli vizsga témakörei: 

1. A társadalompolitika alapfogalmai 

2.  A szociálpolitikai alapfogalmai 

3. A társadalompolitika módszerei 

4. A szociálpolitika módszerei 

5. A társadalom- és szociálpolitika értékei szolidaritás, szabadság, egyenlőség 

6. A társadalom- és szociálpolitika értékei létbiztonság, autonómia, tolerancia 

7. A társadalom- és szociálpolitika értékei méltányosság, altruizmus, igazságosság 

8. A társadalom- és szociálpolitika beavatkozási technikái, prevenció  

9. A társadalom- és szociálpolitika beavatkozási technikái korrekció  

10. A társadalom – és szociálpolitka beavatkozási technikái univerzalizmus  

11. A társadalom – és szociálpolitka beavatkozási technikái szelektivitás . 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A szakirodalmak feldolgozására, prezentálására kapott érdemjegy beleszámít a félévi 

jegybe, kiegészítve és átlagolva a  félévi szóbeli vizsga alkalmával szerzett jeggyel. 

 



Társadalomismereti Gyakorlat BSP2206L 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció, 2022.02.18. péntek  13:00-18.00 

2. konzultáció, 2022.02.26. szombat 9-14.00 

3. konzultáció, 2022.05.13. péntek  9-17.00 

A társadalompolitikai- és szociálpolitikai alapfogalmak összefoglalása. 

A társadalom- és szociálpolitika módszerei. 

A társadalom- és szociálpolitika értékei (szolidaritás, egyenlőség, szabadság, létbiztonság, 

autonómia, tolerancia, méltányosság, altruizmus, igazságosság)  

A társadalom- és szociálpolitika beavatkozási technikáinak megismerése (prevenció, 

korrekció)  Szituációs gyakorlatok alkalmazásával. 

A társadalom – és szociálpolitka beavatkozási technikáinak megismerése (univerzalizmus és 

szelektivitás) Szituációs gyakorlatok alkalmazásával. 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: gyakorlati feladatokban (szituációs gyakorlatok) aktivitás, 

otthoni feladatkidolgozás 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

Az elméleti anyaghoz kapcsolódó szituációs feladatok konzultációs feldolgozása, aktív 

részvétellel.  

 

A kollokvium típusa: 

Szóbeli vizsga témakörei: 

A társadalompolitika alapfogalmai 

A szociálpolitikai alapfogalmai 

A társadalompolitika módszerei 

A szociálpolitika módszerei 

A társadalom- és szociálpolitika értékei szolidaritás, szabadság, egyenlőség 

A társadalom- és szociálpolitika értékei létbiztonság, autonómia, tolerancia 

A társadalom- és szociálpolitika értékei méltányosság, altruizmus, igazságosság 

A társadalom- és szociálpolitika beavatkozási technikái, prevenció  

A társadalom- és szociálpolitika beavatkozási technikái korrekció  

A társadalom – és szociálpolitka beavatkozási technikái univerzalizmus  

A társadalom – és szociálpolitka beavatkozási technikái szelektivitás 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A szituációs feladatok kivitelezésére kapott érdemjegy beleszámít a félévi jegybe, 

kiegészítve és átlagolva a  félévi szóbeli vizsga alkalmával szerzett jeggyel. 

 

 



Társadalom- és Szociálpolitika BAI0135 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1. hét: Társadalompolitika értelmezése , viszonya más politikákhoz 

2. hét: A szociálpolitika értelmezési keretei, és célrendszere 

3-4. hét: A szociálpolitikára ható értékek, alapelvek és beavatkozási technikák 

5-6. hét: A szociálpolitika alanyai és alakítói, 

7-8. hét: A szociálpolitika intézményrendszere, állami szociálpolitika kialakulása 

9-10.hét: A jóléti állam kialakulása és válsága, modellek 

11-12.hét: A szociálpolitika, mint szükséglet- kielégítés, szükségletek fajtái, szintjei 

13-14. hét: A szegénység és segélyezés dilemmái, kirekesztődés dimenziói  

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: szakirodalmi téma feldolgozása, prezentálása  

 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

konzultációs óra alkalmával feldolgozott szakirodalom prezentálása, az elméleti témákra 

épülően, az első konzultáció alkalmával egyeztetett szempontok és időbeosztás szerint - 1 

alkalom -  két előadó , egyénileg prezentálva a feldolgozott témát 

 

A kollokvium típusa: szóbeli. 

Szóbeli vizsga témakörei: 

1. A társadalompolitika értelmezése 

2. A szociálpolitika értelmezése 

3. A szociálpolitikára ható értékek, alapelvek 

4. A szociálpolitika alanyai, alakítói 

5. A szociálpolitika intézményrendszere 

6. A jóléti állam kialakulása, válsága 

7. Jóléti modellek 

8. Szükséglet- kielégítés, szükségletek fajtái és szintjei 

9. A szegénység és kezelésének dilemmái, segélyezés 

10. A társadalmi kirekesztődés dimenziói 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet a szóbeli prezentáció, témafeldolgozás alapossága, előadás mód 

érdemjegye, továbbá a szóbeli vizsga érdemjegye -egy tétel részletes ismertetése - 

számtani átlaga adja.  

 

 

 

 



Társadalom- és Szociálpolitika BAI0135L 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1 konzultáció, 2022.02.12. szombat, 08:00-13.00 

2 konzultáció, 2022.03.26. szombat, 13-17.00 

 

Társadalompolitika értelmezése , viszonya más politikákhoz 

A szociálpolitika értelmezési keretei, és célrendszere 

A szociálpolitikára ható értékek, alapelvek és beavatkozási technikák 

A szociálpolitika alanyai és alakítói, 

A szociálpolitika intézményrendszere, állami szociálpolitika kialakulása 

A jóléti állam kialakulása és válsága, modellek 

A szociálpolitika, mint szükséglet- kielégítés, szükségletek fajtái, szintjei 

A szegénység és segélyezés dilemmái, kirekesztődés dimenziói  

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele:  

- konzultációs óra alkalmával feldolgozott szakirodalom prezentálása, az elméleti témákra 

épülően, az első konzultáció alkalmával egyeztetett szempontok és témabeosztás szerint -, 

egyénileg prezentálva a feldolgozott témát 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

 konzultációs óra alkalmával feldolgozott szakirodalom prezentálása, az elméleti 

témákra épülően, az első konzultáció alkalmával egyeztetett szempontok és 

témabeosztás szerint -, egyénileg prezentálva a feldolgozott témát, szempontok 

egyeztetése témák szerint az első konzultáció alkalmával, a prezentálás a második 

konzultáció alkalmával 

A kollokvium típusa:  

Szóbeli vizsga témakörei: 

A társadalompolitika értelmezése 

A szociálpolitika értelmezése 

A szociálpolitikára ható értékek, alapelvek 

A szociálpolitika alanyai, alakítói 

A szociálpolitika intézményrendszere 

A jóléti állam kialakulása, válsága 

Jóléti modellek 

Szükséglet- kielégítés, szükségletek fajtái és szintjei 

A szegénység és kezelésének dilemmái, segélyezés 

A társadalmi kirekesztődés dimenziói 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet a szóbeli prezentáció, témafeldolgozás alapossága, előadás mód érdemjegye, 

továbbá a szóbeli vizsga érdemjegye -egy tétel részletes ismertetése - számtani átlaga adja.  

 



BSP1215 Szociális Munka Csoportokkal 
 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1.hét A tantárgy követelményeinek, tartalmának, és kereteinek megbeszélése. A csoport terv 

készítés szempontjainak, követelményeinek egyeztetése.  

2. hét  Ismétlés, a szociális munka módszertani alapjainak az  összefoglalása, technikai alapok 

3. hét  Ismétlés: az  egyéni esetkezelés alapjai, módszerei, technikái 

4. hét Ismétlés: közösségi szociális munka módszrei, technikái 

5. hét  Bevezetés a csoportos szociális munkába, elméleti alapok, történeti háttér 

6. hét A csoporttal való segítő munka módszertana, cselekvési elvek 

7. hét- 11. hét :A csoportos szociális munka modelljei ; a csoport alakítás eszközei,; 

csoportfejlődés;  szervezési folyamatok, szükségletek felmérése,; a csoportban zajló folyamatok; 

csoportdinamika jelentősége; a csoporttagok felmérése, működésük elemzése, felhasználása a 

csoportfolyamatokban. 

12. hét Összefoglalás, az elméleti ismeretek összegzése  

13. hét Egyéni beszámolók, egy önállóan készített csoportterv ismertetése 

14. hét Egyéni beszámolókm egy önállóan készített csoportterv ismertetése 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 

- 1. Egy zárthelyi dolgozat – a tavaszi szünetet követő első konzultáció alkalmával - az 

elméleti ismeretek számonkérése.  

- 2. Egy egyénileg, önállóan készített csoportterv készítése, prezentálása.  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- Az elméleti alapok feldolgozása a konzultációk keretében zajlik, az ezekhez kapcsolódó 

elméletek- szakirodalmak – elmélyítése és feldolgozása otthoni munkafolyamat, melyről 

a hallgató az órák alkalmával beszámol. 

 

Azérdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozat 

érdemjegyének, és a csoportterv kidolgozottságának, illetve prezentálásának érdemjegyéből 

alakul ki. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint 

lehetséges. 

 
 

 

 

 

 

 



BSP1215L  Szociális Munka Csoportokkal 

2021/2022. II. félév 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció 2022.02.11. péntek, 13:00 -18:00 

2. konzultáció 2022.03.25. péntek, 13:00-17:00 

 

- Bevezetés a csoportos szociális munkába, elméleti alapok, történeti háttér. 

- A csoporttal való segítő munka módszertana, cselekvési elvek. 

- A csoportos szociális munka modelljei ; a csoport alakítás eszközei,; csoportfejlődés;  

szervezési folyamatok, szükségletek felmérése,; a csoportban zajló folyamatok; 

csoportdinamika jelentősége; a csoporttagok felmérése, működésük elemzése, 

felhasználása a csoportfolyamatokban. 

- Összefoglalás, az elméleti ismeretek összegzése  

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése: Egy egyénileg, önállóan készített csoportterv készítése, 

prezentálása 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
Az elméleti alapok feldolgozása a konzultációk keretében zajlik, az ezekhez kapcsolódó 

elméletek- szakirodalmak – elmélyítése és feldolgozása otthoni munkafolyamat, melyek 

alapján elkészíti a csoporttervet. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félévi gyakorlati jegy a csoportterv kidolgozottságának, illetve prezentálásának 

érdemjegyéből alakul ki. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szenvedélybetegség és Prevenció BSP2207 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1 hét A tantárgy követelményeinek, tartalmának, és  kereteinek megbeszélése.  

2 -3. hét   A társadalmi háttér és szenvedélybetegség kapcsolata  

4-5.  hét   A mentális és szenvedélybetegségek típusai, alapfogalmak 

6- 7. hét   A szenvedélybetegség háttértényezői, a függőség kialakulása 

8- 9. hét   A család és a szenvedélybeteg kapcsolata, a család szerepe 

10- 11. hét  Szenvedélybetegségek kialakulásának kockázata serdülőknél, fiataloknál.   

Preventív beavatkozások, ártalomcsökkentés. 

12-14. hét  Egyéni beszámoló a témához kapcsolódó szakirodalom feldogozásából 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

1.Szakirodalmi anyagok feldolgozása a konzultációs órákon és egyénileg , kapcsolódóan ZH 

írása a tavaszi szünetet követő első konzultáció  alkalmával 

2. Szóbeli prezentáció egy feldolgozott szakirodalmi téma alapján 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

Az elméleti alapok feldolgozása a konzultációk keretében zajlik, az ezekhez kapcsolódó 

elméletek- szakirodalmak – elmélyítése és feldolgozása otthoni munkafolyamat, melyről a 

hallgató a ZH írása során ad számot. 

 

Azérdemjegy kialakításának módja: 

Az aktív és magas színvonalú órai munka –szakirodalmak feldolgozása, kapcsolódó ZH 

érdemjegye beszámít a félévi jegybe-.  

A félév végi szóbeli prezentáció egy feldolgozott szakirodalmi téma alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szenvedélybetegség és Prevenció BSP2207L 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1.konzultáció, 2022.03.25. péntek, 13:00-17:00 

2.konzultáció, 2022.04.22. péntek, 13:00-17.00 

 

A társadalmi háttér és szenvedélybetegség kapcsolata. 

A mentális és szenvedélybetegségek típusai, alapfogalmak. 

A szenvedélybetegség háttértényezői, a függőség kialakulása. 

A család és a szenvedélybeteg kapcsolata, a család szerepe. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának kockázata serdülőknél, fiataloknál.   

Preventív beavatkozások, ártalomcsökkentés. 

Egyéni beszámoló a témához kapcsolódó szakirodalom feldogozásából. 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 Szóbeli prezentáció egy feldolgozott szakirodalmi téma alapján 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
Az elméleti alapok feldolgozása a konzultációk keretében zajlik, az ezekhez kapcsolódó 

elméletek- szakirodalmak – elmélyítése és feldolgozása otthoni munkafolyamat, írásban ad 

számot. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A szakirodalmak feldolgozása, és témák elmélyítéséhez kapcsolódó dolgozat érdemjegye adja 

a félévi jegyet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demográfia BKS1224 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1 hét:  A demográfia definícója, adatfelvételei és módszere.  

2-3 hét: A népességi helyzet.  

4-6. hét: A népességtudomány adatfelvételei (népszámlás, demográfiai változások. 

7-9. hét: A népesség változását okozó tényező (születés, halálozás, migráció) 

10-12. hét: Várható élettartam, termékenységi ráták, halálozások, halálokok 

13-14. hét: A demográfia története, a népesedéspolitika és a népesedési statisztikák 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: félév végi zárthelyi dolgozat 50%-os teljesítése, a tavaszi 

szünetet követő első konzultáció alkalmával 

  

-  vizsgára bocsátás feltétele:  

 zárthelyi dolgozat az elméleti órák anyagából, kiegészítve a szakirodalmi  

fogalmakkal, elméletekkel, melyek otthoni feldolgozás során kerülnek elemzésre 

 

A kollokvium típusa:szóbeli 

A)  Szóbeli vizsga anyaga:  

A demográfia definicója, adatfelvételei és módszere. A népességi helyzet.  

A népességtudomány adatfelvételei (népszámlás, demográfiai változások. 

A népesség változását okozó tényező (születés, halálozás, migráció) 

Várható élettartam, termékenységi ráták, halálozások, halálokok 

A demográfia története, a népesedéspolitika és a népesedési statisztikák 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet az írásbeli dolgozat és szóbeli vizsga számtani átlaga határozza meg. 

Az elégtelen írásbeli részeredmény nem zárja ki a szóbeli vizsga megkezdésének 

lehetőségét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demográfia BKS1224L 
 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1.konzultáció, 2022.02.19. szombat, 13-18.00 

2.konzultáció, 2022.04.30. szombat, 9-13.00 

 

A demográfia definícója, adatfelvételei és módszere. A népességi helyzet.  

A népességtudomány adatfelvételei (népszámlás, demográfiai változások. 

A népesség változását okozó tényező (születés, halálozás, migráció) 

Várható élettartam, termékenységi ráták, halálozások, halálokok 

A demográfia története, a népesedéspolitika és a népesedési statisztikák 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: szakirodalom otthoni feldolgozása , kiegészítve a konzultáción 

feldolgozott elméleti tananyagot 

 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

 konzultáción való részvétel a TVSZ szabályozása szerint, továbbá az előre 

meghatározott szakirodalmi anyag önálló feldolgozása, melyről a szóbeli vizsga 

során ad számot a vizsgázó 

 

 A kollokvium típusa: szóbeli 

A) szóbeli vizsga anyaga:  

A demográfia definícója, adatfelvételei és módszere. A népességi helyzet.  

A népességtudomány adatfelvételei (népszámlás, demográfiai változások. 

A népesség változását okozó tényező (születés, halálozás, migráció) 

Várható élettartam, termékenységi ráták, halálozások, halálokok 

A demográfia története, a népesedéspolitika és a népesedési statisztikák 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a szóbeli vizsga eredménye, mely sikertelenség esetén az előzetesen megadott 

vizsgaidőpontokban ismételhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szociálpolitikai Alapismeretek BOV 2226L 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

1.konzultáció, 2022.02.19. szombat 08:00-13.00  

2.konzultáció, 2022.03.19. szombat 13-17.00 

 

A szociálpolitika alapfogalmai, értékei és alapelvei, szemlélete,  

intézményrendszere, aktuális problémái. 

A magyar szociálpolitika aktuális problémái.  

A magyar szociálpolitika jellemzői. 

A gyermekszegénység Magyarországon. 

A gyermekek részére nyújtható támogatások Magyarországon. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: szakirodalom otthoni feldolgozása , kiegészítve a konzultáción 

feldolgozott elméleti tananyagot 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

 konzultáción való részvétel a TVSZ szabályozása szerint, továbbá az előre 

meghatározott szakirodalmi anyag önálló feldolgozása, melyről az írásbeli 

vizsga során ad számot a vizsgázó 

 

A kollokvium típusa: szóbeli 

A)  Szóbeli vizsga anyaga:  

A szociálpolitika alapfogalmai, értékei és alapelvei, szemlélete,  

intézményrendszere, aktuális problémái. 

A magyar szociálpolitika aktuális problémái.  

A magyar szociálpolitika jellemzői. 

A gyermekszegénység Magyarországon. 

A gyermekek részére nyújtható támogatások Magyarországon. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a szóbeli vizsga eredménye, mely sikertelenség esetén az előzetesen megadott 

vizsgaidőpontokban ismételhető. 

 

 

 

 

 

 



Modern Társadalomelméletek MSP1104L, 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

Oktató: Fucskó Mónika tanársegéd 
 

Féléves tematika: 

1.konzultáció, 2022.04.01. péntek, 13-18.00 

2.konzultáció, 2022.04.08. péntek, 13:00 -17.00 

 

 Társadalomképződés mechanizmusai. 

 Utópiák és modern társadalomelméletek. 

 Modern társadalom jellemzői. 

 Társadalmak és kultúrák összehasonlíthatósága. 

 Globalizáció és kockázati társadalom. 

 Társadalmi modellek és kockázatok. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele:  

szakirodalom önálló feldolgozása otthoni munkafolyamat során 

 

- A vizsgára bocsátás feltétele:  

Az első konzultáció alkalmával egyeztetett szakirodalmak feldolgozása kiscsoportban (2 

fő/csop) , a szakmai tartalom, formai követelmények egyeztetésével. A szóbeli 

prezentációra a vizsgaidőszak során kerül sor, előre egyeztetett időpontban. 

 

A kollokvium típusa: szóbeli.  

 

B) Szóbeli vizsga témakörei: 

 Társadalomképződés mechanizmusai. 

 Utópiák és modern társadalomelméletek. 

 Modern társadalom jellemzői. 

 Társadalmak és kultúrák összehasonlíthatósága. 

 Globalizáció és kockázati társadalom. 

 Társadalmi modellek és kockázatok. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a szóbeli prezentáció érdemjegye , melyet a vizsgaidőszakban kiírt 

vizsgaidőpontokban teljesít a hallgató és a javításra is ekkor kerülhet sor.  

 

 

 

 

 



Modernizációs dilemmák a szociális segítésben MSP2206L 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

Oktató : Fucskó Mónika tanársegéd 
 

Féléves tematika: 

1 konzultáció, 2022. 03.18. péntek, 13-18.00 

2 konzultáció, 2022. 05.06. péntek, 13:00 -18.00 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli  

- vizsgára bocsátás feltétele: konzultációkon való részvétel a TVSZ előírása szerint 

 

- A vizsgára bocsátás feltétele:  

a konzultációkon való aktív részvétel, bekapcsolódás a gyakorlati feladatokba, a TVSZ 

szerinti előírásnak megfelelően. 

 

A kollokvium típusa: szóbeli.  

Szóbeli vizsga témakörei: 

 A modernizáció irányai. 

 Az állam szerepe az öngondoskodás jelentősége a jólét 

megteremtésében. 

 Modernizációs stratégiák a társadalmi integráció erősítésében, 

szolgáltatási integráció , esetmenedzselés, empowerment erősítése, 

minőségbiztosítás, kirekesztés elleni küzdelem. 

 A humánszolgáltatások területén jelentkező szakmai, etikai 

dilemmák. 

 A dilemmák kezelése a segítés gyakorlatában. 

 A hatékony gyakorlat feltétele. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a szóbeli prezentáció érdemjegye, mely a témakörök ismertetésén, 

elemzésén alapul egy tétel részletes bemutatásával . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szociális Munka Kisebbségekkel MSP2016L 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

Oktató: Fucskó Mónika tanársegéd 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció, 2022.02.25. péntek, 13-18.00 

2. konzultáció, 2022.03.04. péntek 13-18.00 

3. konzultáció, 2022.04.29. péntek 13-17.00 

 

 Szociális munka csoportokkal. 

 Kisebbség, identitás, előítélet fogalomkörei. 

 Kisebbségek Európában, kisebbségek Magyarországon. 

 A kisebbségi csoportok hazai jellemzői, problémái. 

 Európai törekvések. 

 Kisebbségi csoportok felzárkóztatása. 

 Kisebbségi értelmiség. 

 Migrációs kihívások. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 esettanulmány készítése, vagy szakirodalom feldolgozása, amelynek szóbeli prezentálására, 

elemzésére,  a 3. konzultáció alkalmával kerül sor  (2022. 04.29.). Hiányzás esetén ezt követő külön 

egyeztetett időpontban lesz lehetőség a prezentálásra. 
 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
- a konzutláción való részvétel a TVSZ irányadása szerint, továbbá a 3. konzultáció 

alkalmával az egyénileg előre egyeztetett szempontok és formai követelmények – első 

konzultáció-alapján elkészített esettanulmány szóbeli prezentálása 

 

Azérdemjegy kialakításának módja: 

A gyakorlati jegy a 3. konzultáció alkalmával bemutatott és elemzett esettanulmány 

érdemjegyéből adódik. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 



 

Közösségi beavatkozások elméletei MHK 1201L 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

Oktató: Fucskó Mónika tanársegéd 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció, 2022.03.19. szombat, 08:00-13.00 

2. konzultáció, 2022. 04.22, péntek 08:00 – 12:00  

 

 A tantárgy foglalkozik a közösségfejlesztés fogalmi kérdéseivel, a közösségi 

szakmai tevékenységek, a közösségi beavatkozások jellemzőivel, az azokat igazoló 

elméletekkel.  

 Megismerik a hallgatók Selinger szervezetfejlesztésre vonatkozó modelljét, 

Rothmann modelljeit, a közösségi intervenció elméleteit, módszereit és technikát, a 

reflektív diagnosztikai módszereket, a csoportmunka szerepét és az ezekre 

vonatkozó elméleteket, a szimulációs technikákat, a témaközpontú interakciós 

(TCI) módszert, a probléma megközelítésre vonatkozó elméleteket (Freire). 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

Elemző dolgozat készítése a konzultáció során elsajátított elméleti háttér 

felhasználásával, előre egyeztetett témakörben. A dolgozat leadási határideje a 

szorgalmi időszak vége: 2022.05.20, nyomtatott formában a tárgy oktatójának. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a dolgozat értékelésének érdemjegye), a megadott formai és tartalmi 

követelményeket alapul véve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyermek és Ifjúságvédelem MH1212L 

Tantárgyi Tematika és Követelményrendszer 

Oktató: Fucskó Mónika tanársegéd 

 

Féléves Tematika: 

1. konzultáció: 2022. 04.09. szombat 08:00 – 13:00 

2. konzultáció: 2022. 04.23. szombat 08:00 – 13:00 
 A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési 

folyamatának megismertetése.  

 A gyermekvédelmi törvény és annak gyakorlati végrehajtására vonatkozó ismeretek 

elemzése.  

 Prevenciós lehetőségek, módszerek, eljárások alkalmazása a gyermekvédelem 

területén. Európai kitekintés. 

 Hazai és nemzetközi gyermekvédelem: A XX. század második felére jellemző 

tendenciák.  

 Az 1997:XXXI. törvény, és változásai. A gyermekvédelem fogalmi rendszere. 

Gyermeki és szülői jogok. Gyermekjóléti alapellátások. Gyámügyi tevékenység. 

Családsegítő szolgálat. Gyermekek átmeneti gondozása. Gyermekek napközbeni 

ellátása. A gyermekvédelmi szakellátás tevékenységrendszerének bemutatása. Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat tevékenysége. Gyermekotthonok. Lakásotthonok. 

Nevelőszülői hálózat.  

 Az iskola szerepe a gyermekvédelem rendszerében. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- vizsga típusa: szóbeli  

- vizsgára bocsátás feltétele: konzultációkon való részvétel a TVSZ előírása szerint 

 

- A vizsgára bocsátás feltétele:  

a konzultációkon való aktív részvétel, bekapcsolódás a gyakorlati feladatokba, a TVSZ 

szerinti előírásnak megfelelően. 

A kollokvium típusa: szóbeli.  

Szóbeli vizsga témakörei: 

 A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődése. 

 A gyermekvédelmi törvény és annak gyakorlati végrehajtására vonatkozó ismeretek. 

 Prevenciós lehetőségek, módszerek, eljárások alkalmazása a gyermekvédelem területén 

 Hazai és nemzetközi gyermekvédelem: A XX. század második felére jellemző 

tendenciák.  

 Az 1997:XXXI. törvény, és változásai.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a szóbeli vizsga érdemjegye, mely a témakörök ismertetésén, elemzésén 

alapul egy tétel részletes bemutatásával . 



 

A multikulturális nevelés gyakorlata BED1208 

Tantárgyi tematika és Követelményrendszer 

Oktató:Fucskó Mónika tanársegéd 

Tantárgyi tematika: 

1. hét: Tantárgyi tematika és követelményrendszer ismertetése 

2-3 hét: Az iskoláink heterogén társadalmi-kulturális környezete, mint a multikulturális 

nevelés gyakorlatának alapfeltétele.  

4-5 hét: A kulturális kölcsönhatás európai dimenziói: multikulturalizmus fogalma és 

értelmezési keretei.  

6-7 hét: A gyermeket befolyásoló szociokulturális környezet megismerése. A 

multikulturalizmus iskolai gyakorlata, az interkulturális nevelés.  

8-9 hét: Az interkulturális nevelés tananyag tervezési, értékelési és módszertani 

sajátosságai.  

10-11 hét: A cigány tanulók nevelésének multikulturális tartalma, hátránykezelés és az 

esélyteremtés lehetőségei a kulturális identitás erősítésén keresztül. 

12. hét:  A kultúrák közötti hídépítő technikák az esélyteremtő iskolák gyakorlatában. A 

kultúraérzékeny gyermekbarát iskola jellemzői.  

13 hét: A média szerepe a multikulturális társadalom megjelenítésében.  

14. hét: Kisebbségi kultúrák Magyarországon, társadalmi konfliktusok, interkulturális 

kapcsolatok lokális kutatás 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

Elemző dolgozat készítése és prezentálása  konzultáció során elsajátított elméleti háttér 

felhasználásával, előre egyeztetett témakörben. A szóbeli prezentációkra a konzultációk 

során kerül sor az első konzultáció során előre egyeztetett időpontoban. 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a dolgozat és a prezentáció értékelésének érdemjegye), a megadott formai 

és tartalmi követelményeket alapul véve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A multikulturális nevelés gyakorlata BED1208L 

Tantárgyi tematika és Követelményrendszer 

Oktató: Fucskó Mónika tanársegéd 

 

Féléves tematika: 

1. konzultáció, 2022.02.12. szombat, 13:00-17.00 

2. konzultáció, 2022. 03.05, szombat 13:00 – 18:00  

 

 Az iskoláink heterogén társadalmi-kulturális környezete, mint a multikulturális 

nevelésgyakorlatának alapfeltétele. A kulturális kölcsönhatás európai 

dimenziói: multikulturalizmus fogalma és értelmezési keretei.  

 A gyermeket befolyásoló szociokulturális környezet megismerése. A 

multikulturalizmus iskolai gyakorlata, az interkulturális nevelés. Az 

interkulturális nevelés tananyag tervezési, értékelési és módszertani 

sajátosságai.  

 A cigány tanulók nevelésének multikulturális tartalma, hátránykezelés és az 

esélyteremtés lehetőségei a kulturális identitás erősítésén keresztül.  

 A kultúrák közötti hídépítő technikák az esélyteremtő iskolák gyakorlatában. A 

kultúraérzékeny gyermekbarát iskola jellemzői. 

 A média szerepe a multikulturális társadalom megjelenítésében. Kisebbségi 

kultúrák Magyarországon, társadalmi konfliktusok, interkulturális kapcsolatok 

lokális kutatás 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

Elemző dolgozat készítése a konzultáció során elsajátított elméleti háttér 

felhasználásával, előre egyeztetett témakörben. A dolgozat leadási határideje a 

szorgalmi időszak vége: 2022.05.20, nyomtatott formában a tárgy oktatójának. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a dolgozat értékelésének érdemjegye), a megadott formai és tartalmi 

követelményeket alapul véve. 

 

 

 


