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Szociálpolitika
Komplex záróvizsga
„A”
témakörök
1. A társadalompolitika és a szociálpolitika változó viszonya a többi
alrendszerhez
2. A szükségletek fogalma, típusai, hierarchiájuk. A szociálpolitika szerepe,
hatóköre a szükségletek kielégítésében.
3. Társadalmi újratermelés és társadalompolitika
4. Értékek és alapelvek a szociálpolitikában
5. A jóléti redisztribúció fogalma, működése, forrásai. Speciális magyar
sajátosságok bemutatása.
6. Társadalmi változások és a magyar szociálpolitika válaszai a rendszerváltás
után.
7. Szegénység - szegénypolitika
8. Foglalkoztatáspolitika, munkanélküliség, s az ezzel járó társadalmi
kirekesztődés
9. Családpolitika és népesedéspolitika. A gyermekes családok helyzete a
mai Magyarországon.
10. Időskorúak a magyar társadalomban. Az időskorúak szociális problémái. Az
időskorúakat célzó ellátások.
11. A jóléti állam kialakulása, főbb típusai
12. A szociálpolitika és a szociális biztonság értelmezése
13. A szociálpolitika intézményei és eszközei.

14. A személyes szociális szolgáltatások rendszere a szociális törvényben.
15. A pénzbeni és természetbeni gyermekjóléti ellátások.
16. A jóléti pluralizmus.
17. A harmadik szektor szerepe, lehetőségei a szociális szektorban.
18. A jóléti állam válsága, átalakulásának főbb irányai Nyugat-Európában
19. Társadalom és szociálpolitika a harmadik évezred elején
20. A magyar szociálpolitika aktuális kérdései
21. A magyar szociális ellátórendszer reformja
22. Az önkormányzatok szerepe a szociálpolitikai rendszerek formálásában
23. Társadalmi biztonság- szociális biztonsági rendszerek
24. A szociálpolitika és az Európai integráció
25. A szociálpolitika nemzetközi színtere

„B”
témakörök

1. A társadalmi szerkezet alapfogalmai, vizsgálatának elméleti kérdései, a
társadalomszerkezet változásának nemzetközi tendenciái. Magyarország
társadalmi szerkezete.
2. A társadalmi mobilitás és vándorlás jelenségei. A társadalmi mobilitás
alapfogalmai. Ingázás, vándorlás, nemzetközi migráció. A mobilitásra és
vándorlásra vonatkozó elméletek. A mobilitás és vándorlás nemzetközi és
hazai tendenciái.
3. Demográfiai rétegződés a társadalomban. A demográfiai csoportok
elkülönítésének elmélete és főbb módszerei. A nők és férfiak eltérő helyzete
a társadalomban. Fiatalok és idősek helyzetének alakulása, nemzetközi és
hazai tendenciák.
4. A gazdaság, mint a társadalom alrendszere. A gazdaságra, mint társadalmi
alrendszerre vonatkozó főbb elméletek. A gazdasági rendszer fejlődésének
nemzetközi tendenciái. A magyar gazdaság társadalmi jelenségei.
5. A deviáns viselkedés szociológiája. A devianciák keletkezésére vonatkozó
elméletek. A főbb devianciák (öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus,
kábítószer-fogyasztás, pszichés betegségek) alakulásának nemzetközi és
hazai tendenciái. A társadalompolitika lehetőségei és korlátai.
6. Értékek, alapelvek, etikai kérdések a szociális munkában.: az értékek
fogalma, a szociális munka értékei, döntések és preferenciák. Értékek és
szakmai etika, az etikai kódex szerepe, etikai dilemmák.
7. A gyermeki jogok alakulása. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézményrendszer jogi szabályozása, az átalakulás főbb jellemzői. A
beavatkozás dilemmái: gyermeki érdekek - szülői érdekek. Nevelőszülőség,
örökbefogadás, az intézményes nevelés főbb kérdései.
8. A szociális ellátórendszer jogszabályi környezete (1993. évi III. tv.), a
szociális alap- és szakellátások típusai. A szociális adminisztráció főbb
kérdései.
9. A szociális támogatások lehetséges formái. A szociális támogatások és –
intézmények finanszírozása.

10.A családsegítés intézményrendszere, a családsegítő szolgálat alapvető
feladatai, a szolgáltatásokban alkalmazott módszerek és eszközök.
11.A szociális esetmunka főbb modelljei (problémamegoldó- és
krízisintervenciós modell). Konfliktuskezelés és mediáció az esetmunkában.
12.A közösségi szociális munka alapvető modelljei (közösségfejlesztés,
közösségi akció és közösségi tervezés). Érdekérvényesítési módszerek a
szociális munkában.
13.A csoportokkal végzett szociális munka alapvető jellemzői, a munkaforma
alkalmazási lehetőségei.
14. Kisebbségi lét Magyarországon. A cigányság élet- és munkakörülményei a
rendszerváltás előtt és után.
15.Speciális igényű társadalmi csoportok helyzete Magyarországon.
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