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szociológia BA
Mi a képzés célja?

szociális munka BA

FOSZ
(Felsőoktatási Szakképzés)
A képzés célja olyan szociális
A képzés célja olyan szociális és
munkások képzése, akik
ifjúsági szakemberek képzése,
felkészültek az emberi
akik
szakirányú
felsőfokú
viselkedésről és a társadalmi
végzettségű
szakemberek
rendszerekről szóló elméletek
irányítása mellett részfeladatok
felhasználásával, az emberi
vállalására képesek.
jogokon és a társadalmi
Képesek az érintettekkel és egyéb
igazságosság elvein alapuló, a
szakemberekkel
társadalmi integrációt, a
együttműködésben
fejlesztődemokratikus viszonyok erősítését segítő beavatkozásra, közösségi
szolgáló szakmai szociális munka aktivitás
generálására,
helyi
végzésére. Képesek az ember és a társadalom
szerepvállalásának
társadalmi környezete közötti
elősegítésére,
különböző
harmónia kialakítására és
társadalmi
csoportok
megőrzésére, a feszültségeket
együttműködésének
hordozó viszonyok, szociális
„facilitálására”.
problémák megelőzésére,
szakszerű kezelésére.

A hallgatók a képzés során
elsajátított ismereteik és készségeik
birtokában alkalmazni tudják az
adatfelvételi
és
számítógépes
adatfeldolgozási
technikákat.
Képesek
lesznek
társadalmi,
gazdasági,
piaci
kutatásra,
reklámok
hatásvizsgálatára,
politikai és egyéb közvéleménykutatásokra, a helyi társadalmak
szociális térképének elkészítésére.
Diplomájuk birtokában alkalmassá
válnak az állami és önkormányzati
igazgatás, a politikai pártok és más
társadalmi szervezetek, nonprofit
vállalkozások működési és szociális
problémáinak
feltárására
és
vizsgálatára,
strukturális
és
regionális
egyenlőtlenségek
okainak feltárására, elemzésére.
Mi lesz akkor a diplomámba szociológia alapszakos szakelőadó
szociális munkás
írva?
Hány féléven át tart a képzés?

6 félév

7 félév
(6+1 gyakorlati félév)

a./ felsőfokú szociális munkás
asszisztens
b./
felsőfokú
ifjúságsegítő
asszisztens
4 félév

2	
  
	
  

Ezalatt hány kreditet kell
megszereznem?
Milyen formában vehetem fel
a képzést?
Milyen finanszírozási formák
lehezségesek?

180

210

120

nappali és levelező

nappali és levelező

nappali és levelező

állami és
költségtérítéses formában is
(A
költségtérítés
összege
félévenként:
nappali tagozat: 150 000 Ft
levelező tagozat: 150 000 Ft)
nappali tagozat: 10-30 fő
levelező tagozat: 10-40 fő
a 2012-ben állami
finanszírozásban: 419 pont
költségtérítéses formában: 244 pont

állami és
költségtérítéses formában is
(A
költségtérítés
összege
félévenként:
nappali tagozat: 172 500 Ft
levelező tagozat: 150 000 Ft)
Mekkora a keretszám?
nappali tagozat: 10-40 fő
levelező tagozat: 10-40 fő
Hány pont szükséges
2012-ben állami
bekerüléshez?
finanszírozásban: 358 pont
költségtérítéses formában: 252
pont
Milyen
érettségik,
azaz A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, amely az alábbi
felvételi tárgyak kötelezőek?
követelményeknek felel meg: magyar, matematika, társadalomismeret,
történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz,
spanyol) tantárgyakból kettő teljesítését igazolja.
A kiválasztott két tárgy - melyből egy kötelezően emelt szinten teljesített
érettségi kell, hogy legyen - képezi a felvételi pontszámítás alapját. A
felvételi eljárás során a vonatkozó jogszabályok szerint többletpontok
kaphatók.

állami és
költségtérítéses formában is
(A
költségtérítés
összege
félévenként:
nappali tagozat: 150 000 Ft
levelező tagozat: 110 000 Ft)
nappali tagozat: 10-30 fő
levelező tagozat: 10-30 fő
min. 240 pont

A jelentkezés feltétele az érettségi
bizonyítvány, amely az alábbi
követelményeknek felel meg:
magyar,
matematika,
társadalomismeret,
történelem
vagy egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz, orosz,
spanyol) tantárgyakból kettő
teljesítését igazolja.
A felvételi eljárás során a
vonatkozó jogszabályok szerint
többletpontok kaphatók.
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Új feltétel a felvételi során?

A bekerüléshez emelt szintű érettségi szükséges legalább az egyik
felvételi tárgyból.
(A nyelvvizsga kötelezettség, mint felvételi kritérium csak 2016-tól lép
életbe.)
Mi a jelentkezési határidő?
2013. március 01.
Van kötelező vagy választható - nincs
- nincs
szakirány?
Melyek
képzési
program társadalomismeret
társadalomismeret
meghatározó
szociológiatörténet
pszichológia
tudományterületei?
szakszociológiák
jog
módszertani ismeretek
társadalom és szociálpolitika
szociálpolitika
szociális munka
egészségügyi ismeretek
pedagógia
Van továbblépési lehetőség?
-‐ szociológia MA
-‐ szociológia MA
-‐ szociálpolitika MA
-‐ szociálpolitika MA

A bekerüléshez NEM szükséges
emelt szintű érettségi.

2013. március 01.
- nincs
társadalomismeret
pszichológia
jog
szociális munka
ifjúságsegítés
90 kredit automatikus beszámítása
a következő BA szakokra való
jelentkezés esetén:
a./
szociális
munka,
szociálpedagógia
b./
szociális
munka,
szociálpedagógia,
óvodapedagógus,
tanító,
andragógia, pedagógia
Mindkét szak esetében a fentiektől
eltérő szakokon való továbblépés
esetén beszámítható kreditek
száma: 12
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Milyen munkaköröket töltenek A szociológia szakos
be az itt végzett hallgatók?
alapdiplomával rendelkezők
elhelyezkedhetnek az
önkormányzati, vállalati és
oktatásügyi szervezés,
szociálpolitikai, munkaerőgazdálkodási és politikai, valamint
tudományos és oktatási területeken,
de gazdasági, igazgatási, társadalmi
és kulturális szférában működő
intézmények és szervezetek
munkájában is részt vehetnek. Az
adatfelvételi és számítógépes
adatfeldolgozási technikák
ismereteinek birtokában képesek
társadalmi, gazdasági, piaci
kutatásra, reklámok
hatásvizsgálatára, politikai és egyéb
közvélemény-kutatásokra, valamint
a társadalom helyi szintű szociális
térképének elkészítésére. Részt
vehetnek a társadalomkutatás
különböző területein (média,
kisebbségek, egészségügy,
demográfia, városok, vallások,
kultúra, politika, tudomány,
oktatás) tevékenykedő intézetek
munkájában, valamint
továbbtanulhatnak
mesterképzéseken.

A frissdiplomások egyaránt
dolgozhatnak nonprofit, illetve
állami szervezetekben,
szociálpolitikával foglalkozó
minisztériumi egységeknél, vagy
vállalatok humánpolitikai
osztályain, de önállóan is.
Elhelyezkedhetnek a
gyermekvédelem, idősellátás,
fogyatékossággal élő és beteg
emberek, szenvedélybetegek,
hajléktalanok ellátása, etnikai és
egyéb kisebbségek támogatása
területén, szervező, tanácsadó,
mediációs, gondozó és
közösségszervező
feladatkörökben.

a./ szociális munka szakirányon
3221 Irodai szakmai irányító,
felügyelő
3511 Szociális segítő
3512 Nevelőszülő, főállású anya
3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási
ügyintéző
3639 Egyéb máshova nem
sorolható üzleti jellegű
szolgáltatás ügyintézője
b./ ifjúságsegítő szakirányon
2499 Egyéb szakképzett oktató,
nevelő
3515 Ifjúságsegítő
3410 Oktatási asszisztens
3719 Egyéb művészeti és
kulturális foglalkozású
3910 Egyéb ügyintéző
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Melyek
a
diploma Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag
megszerzéséhez
szükséges elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
nyelvi követelmények?
érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
További információk

http://szoctanszek.unideb.hu,
Telefon: 06 52 512 900/22118, Fax: 06 52 512749
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

	
  
	
  
	
  

Nincs nyelvvizsga kötelezettség.

