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TANTÁRGYI TEMATIKA 
 

A tantárgy címe:Szociális munkaIII. (Szociális munka családokkal) 

A tantárgy kódja:BTSZ 301BA 

A szak megnevezése (N/L):szociális munka BA (N) 

Az oktató neve: Molnár Éva (molnar.eva@arts.unideb.hu) 

 

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése 

A  kurzus  során  a hallgatók elsajátítják  a  családokkal  folytatott  szociális munka elméleti és 

gyakorlati  ismereteit.  Megismerkednek  a  családok  számára  formális  erőforrásként 

rendelkezésre  álló  intézményekkel  és  szolgáltatásokkal.  A  tantárgy  a  családokkal  végzett 

szociális  munka  különböző  eseteinek  és  szolgáltatás  típusainak  bemutatásán  keresztül 

fejleszti a professzionális segítői kapcsolathoz szükséges készségeket. A kurzus célja, hogy a 

hallgatók  képessé  váljanak  kiválasztani  azokat  az  eszközöket  és  módszereket,  amelyek 

segítségével  leendő szakemberekként hatékonyan hozzá tudnak  járulni a családokat együtt 

tartó, integráló megoldási módszerek kidolgozásához. 

 

A félév témakörei 

A család fogalmi, rendszerszemléletű megközelítései 

Családi életciklusok 

A család funkciói 

Családi szocializáció, szerepek a családban 

A gyermekek jogai, védelme  

A segítő kapcsolat szerepe a családban 

A családgondozás módszertana 

Prevenció a családokkal végzett szociális munkában 

Diszfunkcionálisan működő család 

Krízis kezelése a családban 
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A félév értékelése 

- Két zárthelyi dolgozat eredményének átlaga 

- Szakirodalmi jártasság 

- Órai aktivitás, egyéni és csoportos feladatok színvonalas teljesítése 

 

Irodalom: 

Czibere  Ibolya  –  Molnár  Éva  (2016):”…nem  a  kortárs  családi  lét  múló  aberrációja” 

Családdefiníciók  és  családelméletek  az  angolszász  szociológiai  irodalomban.  In: Metszetek 

4(2): 19‐53. 

Ferge Zsuzsa (2017): Magyar Társadalom‐ és szociálpolitika 1990‐2015. Osiris Kiadó, Budapest 

215‐255. 

Hegedűs  Judit  (2006)  (szerk.):  A  gyakorlati  pedagógia  néhány  alapkérdése.  Család,  gyerek, 

társadalom. Bölcsész Konzorcium, Budapest (ISBN 9639724076) 9‐49. 

Stang Tünde (2002): Szociális munka családokkal. In.: Kozma judit (szerk.): Kézikönyv szociális 

munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség, Budapest (ISBN 9630099721) 159‐188. 

Somorjai  Ildikó ‐ Szarvák Mónika ‐ Tóth Máté (2019): A családokkal végzett szociális munka 

rendszerszemléletű  megközelítése.  Hallgatói  tananyag.  Szociális  és  Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, Budapest 

http://prekogalfa.hu/documents/efop/CSVH_2.pdf 

Takács Imre (2016): Család – és gyermekjóléti szolgáltatások átalakításának tapasztalatai. In: 

Párbeszéd 3(4): 1‐6. 



TANTÁRGYLEÍRÁS 
Nappali szociális munka szak II-III. évfolyam  

A tantárgy címe: Társadalom-és szociálpolitika III. (BTSZ306BA) 
részére 
Félév: 202/2021 őszi 
A tárgy típusa: szeminárium 
Óraszám: heti 2 óra 
 
Oktató: Bihari Ildikó  
Intézet / Tanszék: Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és 

Szociálpolitika Tanszék 
 
Előadás időpontja: szerda 8-9.3 
 
Az előadás általános célja és specifikus célkitűzései: 
A tantárgy célja bevezető alapozó ismeretek nyújtása a foglalkoztatáspolitikába. A félév során 
a tantárgy keretében bemutatásra kerülnek a munkával kapcsolatos alapfogalmak, sor kerül a 
munka társadalmi szerepének elemzésére, továbbá az intézmények, az egyének és társadalmi 
csoportok munka világában betöltött/elfoglalt helyének és szerepének a megismerésére. A 
tantárgy a hazai és nemzetközi munkaerőpiaci folyamatok alakulását, napjaink munkaerőpiaci 
változásainak és azok társadalmi és gazdasági hatásainak feltárását helyezi a középpontba. A 
hallgatók megismerik a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiac főbb jellemzőit, 
sajátosságait, szerkezetét, a munkaerőpiac területi különbségeit, stb. 
 
Témakörök: 

1. A munka társadalmi meghatározottsága 
2. A bérmunka és a munkaerőpiac válsága 
3. Alternatívák a munkaparadigma fenntartására 
4. A foglalkoztatás átalakulása 
5. Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek?  
6. A munkavállalói képesség és hajlandóság 
7. A jövedelemszerkezet és a jövedelmi egyenlőtlenség alakulása 
8. A munkanélküliség szerkezetének és a munkanélküliek ellátásának változása 
9. A területi egyenlőtlenség hatása 
10.  Az oktatás/képzés szerepe a munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának 

kialakításában, a munkajövedelem biztosításában 
11. A fiatalok és a pályakezdők helyzete a munkaerőpiacon 
12. A nők munkaerőpiaci hátrányai 
13. A fogyatékossággal élők 
14. A romák a munkaerőpiacon 
15.  Közfoglalkoztatás 
16. Aktív és passzív munkaerőpiaci eszközök 

 
 
Az értékelés módja: a hallgató egy pwer pointos előadást tart a félév során az előre 
megbeszélt témából és 2 zárthelyi dolgozatot ír a félév során előre egyeztetett időpontban. A 



végső jegy a kiselőadásból és a 2 zh átlagából kerül meghatározásra és pluszban 
beleszámítom a hallgató órai aktivitását. A digitális oktatásra való átállás miatt az elő zh 
időpontja: 2020.11.18. 8-9 óra az elearning.unideb.hu felületen. A második zh időpontja: 
2020.12.09 8-9 óra az elearning.unideb.hu felületen. 
 
Kötelező irodalom: 
 
Csoba Judit (szerk.): Munkaerő-piaci változások, leszakadó társadalmi csoportok. Debreceni 
Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 2011, ISBN 978-963-473-467-3 
Letölthető: http://mek.oszk.hu/11900/11933/11933.pdf 
 
Csehné Papp Imola: Foglalkoztatáspolitika. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2011 
Letölthető:  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-
0019_foglalkoztataspolitika/ch05s02.html 
 
Szabó Andrea: A közfoglalkoztatás a gazdasági ciklusok kontextusában. L'Harmattan Kiadó, 
2015 
 
Ajánlott irodalom: 
 
Applebaum, H.:A munka fogalma a nyugati gondolkodásban. Café Bábel, 2007: 56–57.  
http://www.cafebabel.hu/szamok/munka/applebaum 
 
Arendt, H.:Vita activa. Pieper, Zurich1999 
 
Atkinson, Anthony: Munkaösztönzők. In: Csaba Iván – Tóth István György (szerk): A jóléti 
állam gazdaságtana. Osiris-Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1999  
 
Barr, Nicholas (szerk.): Munkaerőpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában. 
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Budapest, 1995: 51-53.  
 
Borbély-Pecze Tibor Bors: Aktív korúak mobilizálása Esély, 2008/4: 53-77. 
 
Castel, Robert: A szociális kérdés alakváltozásai. A Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára, 
Budapest, 1988: 349-417. 
 
Csehné Papp Imola: Foglalkoztatáspolitika. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2011 
Letölthető:  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-
0019_foglalkoztataspolitika/ch05s02.html 
 
Csoba Judit: A tisztes munka. A teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája?  
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010.  
 
Dahrendorf, R.:A modern társadalmi konfliktus. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984.  
 
Fazekas Károly – Scharle Ágota (szerk.): Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar 
foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet – MTA 
KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, 2012 



Letölthető: http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf 
 
Friedmann, G.:A szabadidő es a munka kielégületlensége. In: A francia szociológia  
Budapest, KJK., 1971  
 
Galasi P.: Munkanélküliek álláskeresési magatartása. Közgazdasági Szemle,  
XLIII. évf., 1996. szeptember: 805-815. 
 
Kézdi Gábor: Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálatának módszertani  
kérdései. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP. 2004/2, Budapest  
 
Polányi Károly: Az archaikus társadalom és gazdasági szemlélet (A gazdaság helye a 
társadalomban) Gondolat Kiadó, Budapest, 1976 
 
Rimler Judit: A munka jövője. Közgazdasági Szemle, XLVI. Évf., 1999. szeptember  
 
Straub, E.: Munkátlanság csak az élet (Nemes tétlenség). 2008 Lettre, 67. 
 
Török Emőke: Munka és társadalom A munka jelentésváltozásai a bérmunkán innen és túl. 
L’Harmattan Kiadó- Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2014: 7-53; 77- 115. 
175-181. 
 
Török Emőke: A banausziától a bérmunkáig – változások a munka értelmezésében. 
Szociológiai Szemle, 2009/4: 43-67.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

BTSZ510BA/ Egészségmagatartás és prevenció (Megelőző orvostan és népegészségtan III. – 
Devianciák) szeminárium Szoc.m. 2 
 
A kurzus célja: A tárgy célja: bevezető áttekintés nyújtani a társadalmi devianciák  - elsősorban hazai 
- kutatásának jellemzőiről, a fontosabb befolyásoló tényezőkről, valamint a hazai és nemzetközi 
szakirodalom meghatározó elméleteiről - elsősorban szociológiai / szociálpszichológiai 
megközelítések  és empirikus kutatási eredmények alapján. 
 
Értékelés: a jelentkezés alapján történő szóbeli beszámoló értékelése (20 %) + a félév végén kijelölt 
időpontra, előzetesen egyeztetett témában legalább 10 oldal terjedelmű esszé elkészítése. A 
szemináriumon a hiányzási lehetőségeket a BTK érvényes szabályai határozzák meg. 
 
A kurzus tematikája: 
 
A deviancia társadalomtudományi értelmezése 
A deviancia elméletek 
Norma, érték és értékrendszer 
Az antiszociális viselkedés fogalma és jellemzői 
Szenvedélybetegségek szociológiai jellemzői 
Az alkoholfogyasztás jelensége és leírása 
Drogfogyasztás /drogkarrier - kezelés szempontok és lehetőségek 
A well-being fogalma és értelmezése  
A well-being és a  deviancia  
  
Irodalom 
 
• Pikó Bettina: Magatartástudomány és orvoslás a XXI. században 

(letölthető: http://www.matud.iif.hu/03nov/005.html) 
• Takács Judit: Homoszexualitás és társadalom (letölthető: 
http://www.policy.hu/takacs/books/isbn9639494577/ht-7.html) 
• Csepeli György: A deviancia változatai (elküldhető) 
• Elekes Zsuzsa : Egészségkárosító magatartások és mérési módszerek. Orzságos Addiktológiai 

Központ  (elküldhető) 
• Bolgár Judit: a reintegráció fogalmi megközelítése. A deviancia jelentéstartalmán keresztül. 

Börtönügyi Szemle 2008/1. 
• Barcsi Tamás: Nemzedéki lázadás a hatvanas években: értékek, “határsértések”, narratívák 

(elküldhető) Társadalom 10. Évf. 2.sz. 2010. (letölthető) 
• Tari Gergely: A “mentális zavar” fogalom definíciós nehézségei. (elküldhető)  20. évf. 76. sz. / 

2015, 135-152 

• Demetrovics Zsolt (2003) Droghasználat: öngyógyítás, élménykeresés és társas hatások. In: 
Kábítószerről orvosoknak (A Magyar Orvos melléklete 2003/09.) 

• Demetrovics  Zs.  (2000)  A  szintetikus  drogok  világa;  Diszkódrogok,  drogfogyasztók,   
szubkultúrák,  Animula Kiadó, Bp. 

• Paksi Borbála (2003): Drogok és felnőttek. L’Harmattan, Budapest 
• Paksi Borbála : 2012-es éves Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy címe: Gazdasági integrációelméletek (Az európai integráció és az EU 
intézményrendszere) 
Kreditek száma: 3 

Tantárgy típusa: kollokvium 

Teljesítés: szóbeli vizsga 

Az oktató neve: Loncsák Noémi 

Elérhetőség: loncsak.noemi@arts.unideb.hu 

 
 
A tantárgy oktatási céljainak összegzése:  
A kurzus során a hallgatók megismerkednek az integráció formáival, az Európai Unió 
intézményeinek működésével, struktúrájával és azok hatáskörével. Kiemelt szerepet kap az 
Unió társadalmakra gyakorolt hatása, szociális intézkedései. Bemutatásra kerülnek azok a 
források, gazdasági alapok, amelyekből a tagországok támogatást élveznek. Célkitűzés, hogy 
megértsék Magyarország működését, részvételét az Európai Unióban. 
 
A tantárgy részletes leírása (témakörök): 

- Integrációelméletek, az integráció formái, működése 
- Az európai integráció története, az Európai Unió létrejötte 
- Az Európai Unió Tanácsa működése, felépítése, feladatai 
- Az Európai Bizottság működése, felépítése, feladatai 
- Az Európai Parlament működése, felépítése, feladatai 
- Az Európai Unió Bírósága működése, felépítése, feladatai 
- Az Európai Központi Bank és az Európai Számvevőszék működése, felépítése, 

feladatai 
- Egyéb EU intézmények bemutatása 
- Az uniós jog és az EU költségvetése, finanszírozási alapok 
- Az Európai Unió szociálpolitikája 
- Magyarország az Európai Unióban 

 
A kurzus teljesítése:  
kollokvium, szóbeli vizsga (a hallgatók a félév végén szóban számot adnak az elsajátított 
tudásanyagról) 
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Kötelező irodalom: 
Arató Krisztina – Koller Boglárka (2015): Európa utazása. Intergációtörténet. Budapest, 
Gondolat Kiadó 

Frigyesi Veronika – Kapolyi László (2005): Szociálpolitika az Európai Unióban. In: 
Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. 289-305  
 
Szájer József (2004): Európa. Az Európai Parlament és az Európai Unió további intézményei 
és működésük. Budapest, Magyar Egyetemi Kiadó 
 
Ajánlott irodalom: 
Bernek Ágnes – Kondorosi Ferenc – Nemerkényi Antal – Szabó Pál (2004): Az Európai Unió. 
Budapest, Cartographia Kft. 
 
Botos Katalin (2015): Az Európai Unió a XXI. század elején. Budapest, Szent István Társulat 

Desmond Dinan (1994): Ever closer Union? An Introduction to the European Community, 
Boulder: Lynne Rienner 

Detrich Zsuzsanna (2002): Az Európai Unió és a szociálpolitika lehetőségei. Budapest, 
Municipium Magyarország Alapítvány 

Farkas Beáta (2011): Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába. Szeged, JATEPress 

Az Európai Unió hivatalos honlapja – http://europa.eu 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete – http://www.eu.hu 
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