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részt vehetek majd külföldi részképzésen is?

Tanszékünk nemzetközi kutatási projektjeinek és az Erasmus
oktatói és hallgatói mobilitás programnak köszönhetően kiterjedt nemzetközi kapcsolathálóval rendelkezik. Jelenleg
tizenhárom Erasmus partnerintézményünk küld tanszékünkre és fogad onnan oktatókat és hallgatókat a spanyolországi Pamplonától az írországi Corkig, a finnországi Kuopiótól
a csehországi Prágáig. Számos hallgatónk vesz részt külföldi
gyakorlaton is az Európai Önkéntes Szolgálat támogatásával.
Ezenkívül kutatási és fejlesztési projektjeink révén több tucat
külföldi intézménnyel, főként felsőoktatási intézménnyel állunk kapcsolatban.

mit érdemes tudni a jelentkezésről?

A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, amely az alábbi
követelményeknek felel meg: magyar, matematika, társadalom
ismeret, történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német,
olasz, orosz, spanyol) tantárgyakból kettő teljesítését igazolja.
Egy tárgyból emelt szintű érettségi szükséges. A felvételi eljárás
során a vonatkozó jogszabályok szerint többletpontok kaphatók.

milyen képzési formák választhatók
és milyen finanszírozással?

A szociális munka alapszakos képzés nappali vagy levelező ta
gozaton, 6+1 féléves képzési rendszerben, államilag támoga
tott vagy költségtérítéses formában végezhető el. A kiemelke
dő tanulmányi eredményt elérő hallgatók a harmadik félévtől
államilag támogatott képzésre is átkerülhetnek.
A SZÖSZ Hallgatói Öntevékeny Csoportunk tagjai is
szívesen válaszolnak kérdéseitekre:
facebook.com/szoszme

Debreceni Egyetem Szociológia
és Szociálpolitika Tanszék

szociális munka
alapképzés (ba)
Ha érdekelnek az életünket
formáló társadalmi folyamatok...
ha érdekelnek a társadalmi problémák,
probémák,
azok megoldásai,
ha érdekelnek a társadalmi problémák
szereplői és szeretnél segíteni rajtuk...
ha szeretnél sokoldalú ismereteket
szerezni a jogtól a pszichológián át a
közgazdaságtudományig...
ha olyan diplomát szeretnél, amely
nagy eséllyel és sok területen biztosít
elhelyezkedési lehetőséget...

...akkor tanulj nálunk
a szociális munka szakon!

miért érdemes a szociális munka
alapképzést választanom?

Mert a szociális munka módszerei hatékony eszközt biztosítanak a társadalmi folyamatok megismerésére, a társadalmi
problémák szereplőinek módszeres segítésére, valamint ezen
segítő tevékenységek tervezésére és irányítására.
Mert a szociális munka szakon végzettek olyan diplomás segítő
szakemberek, akik képesek egyrészt az állami és önkormányzati intézményrendszer vagy civil szervezetek munkatársaiként a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális problémák felismerésére
és ezek öszefüggéseinek megértésére is. Ilyen problémák lehetnek
pl. a devianciák, a szenvedélybetegségek, a tartós munkanélküliség,
a védelemre szoruló gyermekek biztonságának garantálása, stb.
Mert a szociális munka szak olyan gyakorlatközpontú képzés,
amelyben a szűkebb szakterület és a társadalomtudomány
egyéb határterületeinek megismerése mellett kiemelt szerepet
kapnak a terepgyakorlatok és fejlesztő tréningek is, a képzési
program emellett széleskörű, az elhelyezkedést nagyban segítő
készségek, ismeretek és szakmai gyakorlatok szerzését is lehetővé teszi. Nemzetközi kapcsolatrendszerünk révén pedig a szakon tanuló tehetséges hallgatók számára külföldi részképzésen
való részvételt is biztosít.

Hol tudok majd a diplomámmal elhelyezkedni?

A nálunk végzett szakemberek iránt kiemelkedő és növekvő
munkaerő-piaci igény tapasztalható évről évre. Az itt képzett
szakemberek alkalmasak arra, hogy az állami és önkormányzati intézményrendszerben (polgármesteri hivatalok, szociális irodák, jóléti osztályok, lakáspolitikai hivatalok, stb.)
közalkalmazottként vagy köztisztviselőként szociális tervezői
és intézményvezetői feladatot lássanak el, vagy segítő munkatársként vállaljanak feladatot a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokban, bentlakásos otthonokban (pl. gyermekotthonok, idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, stb.),
a hajléktalanellátás intézményeiben, kórházakban, börtönökben, a pártfogói felügyelet intézményeinél, nevelőintézetekben
és menekülttáborokban, valamint civilszervezetekben, ill. lehetőségük nyílik arra is, hogy a szociális munka határterületein
dolgozzanak, mint például a településfejlesztés, a szociális igazgatás, vagy a projektmenedzsment.

mit nyújt a szociális munka alapképzés?

A szociális munka alapképzésen olyan szakembereket képzünk, akik munkájuk során a közvetlen szociális munkafolyamatokat kreatív módon valósítják meg, fejlesztik a szociális
munkát igénybe vevő célcsoportok kapcsolatait, érdekérvényesítő és problémamegoldó képességét, emberi jogi ügyekben pedig hatékonyan tudnak számukra tanácsokkal szolgálni.
Tevékenységük egyszerre szakértői és segítői jellegű, mely kiterjed a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok
feltárására és mindazon eszközök mozgósítására, amelyek
ezen helyzetek kialakulását megelőzhetővé teszik.

Ennek érdekében képzésünkön hallgatóink magas óraszámban
hallgatnak szociológia, közgazdaságtudomány, pszichológia, szociális munka, társadalompolitika, szociálpolitika és egyéb társadalomtudományi kurzusokat. E mellett nagy hangsúlyt kapnak a
képesség- és készségfejlesztő tréningek és a terepgyakorlatok is.
A képzést a 7. félévben egy intenzíven végzett szakmai gyakorlat
zárja, ami a munkába álláshoz szükséges szakmai jártasság megszerzését és a munkaerő-piaci esélyek növelését teszi lehetővé.
A tehetséges és motivált hallgatóink tanszékünkön szociálpolitika vagy szociológia mesterképzésen folytathatják tanulmányaikat, amely után doktori fokozatot is szerezhetnek.
Szakjainkon nagy hagyománya van az Országos Tudományos
Diákköri Konferencián való részvételnek is, melyet több, hallgatóink által elért helyezés, díj bizonyít. 2010 óta tehetséges hallgatóinknak a Hatvani István Szakkollégium keretében is lehetőségük van az önálló kutatáshoz szükséges készségek elsajátítására.

milyen gyakorlatokat foglal magában a képzés?

Tanszékünk képzésein más tudományterületek hallgatóihoz képest kiemelkedően magas óraszámban van lehetőség szakmai
gyakorlat szerzésére, amely nagyban elősegíti a diplomaszerzés
utáni elhelyezkedést is. Szociális képzéseinken hallgatóink minden félévben részt vesznek terepgyakorlaton félévente több mint
140 terephelyen. Terepgyakorlati helyeink hálózatát elsősorban
a gyermekek, idősek, munkanélküliek, szenvedélybetegek, állami gondozásban lévők, pszichiátriai betegek, romák, menekültek ellátását végző állami és civilszervezetek alkotják, mint
például munkaügyi központok, önkormányzatok, családsegítő
szolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok, oktatási intézmények,
menekülttáborok, rendőrség, igazságügyi hivatalok, börtönök,
közösségi házak, bentlakásos intézmények. Ez a hálózat magában foglal pályázatokat menedzselő piaci és állami szervezeteket, vállalatokok humánerőforrás osztályait, fejvadászcégeket,
állami és piaci kutatóintézeteket és minisztériumi osztályokat is.
Diplomaszerzés előtt álló hallgatóink az álláskeresésben célzott
segítségnyújtást kapnak: álláskeresési tréningen vesznek részt,
valamint az elhelyezkedést segítő munkatapasztalat megszerzésében is segítséget kapnak önkéntes és gyakornoki munkára
való közvetítés formájában.

milyen kutatásokban vehetek részt a tanszéken?
A Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén
számos témában folyik kutatás, elsõsorban ifjúság-, regionális-,
és településszociológiai, foglalkoztatáspolitikai, genderkutatás és
társadalomtörténet témakörökben. Tanszékünkön a vezető oktatók irányításával országosan elismert kutatóműhelyek szerveződtek, amelyek munkájába tehetséges hallgatóink is bekapcsolódhatnak. Mindemellett tanszékünkön kimagaslóan sok kutatási,
szociális és tananyagfejlesztési projekt zajlik, amelyek megvalósításában szintén rendszeresen részt vesznek hallgatóink.

