TANTÁRGYI TEMATIKA
A tantárgy címe: Szociális tervezés, szervezés és intézménymenedzsment I. II.
A tantárgy kódja: BTSZ 111MA-K3
BTSZ 112MA-K3
A szak megnevezése (N/L): Szociálpolitika MA, nappali
Az oktató neve: Dr. Mohácsi Márta

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése
A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg, a szociális tervezés stratégiáit és sajátítsa el a
szolgáltatás szintjén. A hallgató a félév során a szervezetfejlesztés és a vezetésfejlesztés
módszereit is megismeri. A gyakorlati órákon szaktanulmányokat és esettanulmányokat
dolgoznak fel a hallgatók.
A tantárgy minimum követelményei
A szociális tervezés szervezés és intézménymenedzsmenthez kapcsolódó témakörök ismerete.
A félév tematikája (kb.10 témakörre lebontva)
A félév megbeszélése. Bevezető előadás: A stratégiai tervezés.
A stratégiai elemzés és módszerei
A stratégiai terv készítése.
A beilleszkedést elősegítő szakmai program
A partnerség szerepe a stratégiai tervben
Stratégiai tervezés a szolgáltatás szintjén I.
Stratégiai tervezés a szolgáltatás szintjén II.
Szervezetfejlesztés I.
Szervezetfejlesztés II.
A vezetésfejlesztés módszerei
Vizsgára bocsátás feltételei A I. tárgy kollokviummal zárul, a vizsgaidőszakban írásbeli vizsga.
A II. tárgy gyakorlati jegy megszerzésével zárul, melyet a szorgalmi időszakban kell a
hallgatónak teljesítenie. A szemináriumokról maximum három hiányzás engedélyezett.
Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja)
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A I. tárgy kollokviummal zárul, a vizsgaidőszakban írásbeli vizsga.
A II. tárgy gyakorlati jegy megszerzésével zárul. A tantárgyhoz kapcsolódó témában egy darab
prezentáció eredményes megtartása, gyakorlati órákon való részvétel és a gyakorlati órákhoz
kapcsolódó feladatok megoldása.
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint) Kötelező irodalom
Dobák Miklós – Antal Zsuzsanna (2013): Vezetés és szervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest
Karoliny Mártonné – Poór József (2017): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Wolters
Kluwer (Complex) Kiadó, Budapest
Mohácsi Márta (Szerk.) (2019): Menedzsmenttendenciák. Debreceni Egyetemi Kiadó,
Debrecen
Csepeli György (2015): A szervezkedő ember. Kossuth Kiadó, Budapest
Az előadásokon elhangzott anyagok.
Ajánlott irodalom
Daniel H. Pink (2010): Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp. HVG Könyvek, Budapest
Kőnig Éva (Szerk). (2011): Stratégiai tervezés a szociális munkában. Debreceni Egyetem
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen
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TANTÁRGYTEMATIKA
DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
Tantárgy neve: MŰHELYSZEMINÁRIUM I.
Évfolyam: Szociálpolitika MA I. évfolyam, keresztféléves Szociálpolitika MA I. évfolyam
Oktató: dr. Czibere Ibolya
A tantárgy célja: intenzív alapozó szeminárium
A félév programja:
09. 27. Szociálpolitika – elvek, módszerek
10.04. Szociálpolitikai elosztási elvek; Iskola és esélyek
10.11. Foglalkoztatáspolitika – munkanélküliség; Családi ellátások és szolgáltatások
10.18. Ifjúsági esélyek, ifjúságpolitika; Nyugellátások- társadalombiztosítás
10.25. Lakáspolitika és hajléktalanság
11.08. Központi állam és önkormányzatok
11.15. Segélyezés
11.22. A kormányzati akarat és a törvények
11.29. Mozaikok a „cigányság ügyének” rendszerváltás utáni 25 évéből
12.06. ZH
Kötelező irodalom a témák feldolgozásához:
Ferge Zsuzsa (2017): Magyar társadalom- és szociálpolitika 1990-2015. Osiris Kiadó,
Budapest
Ajánlott irodalom:
Tomka Béla (2015): Szociálpolitika. Fejlődés, formák, összehasonlítások. Osiris Kiadó,
Budapest
Krémer Balázs (2009): Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág Kiadó, Budapest
Követelmények:
- folyamatos készülés, a félév során a választott témakörökben referálás, előadások
tartása a választott témákban
- aktív részvétel az órai vitákban
- félév végén záró szemináriumi dolgozat leadása
- a félév során maximum 3 hiányzás megengedett

Czibere Ibolya

Munkaerőpiaci politikák és foglalkoztatási rendszerek komplex elemzése I.
Szocpol MA II.
A tárgy leírása: A félév során azt az igen összetett kérdést járjuk körbe, hogy mit is jelent különböző
emberek számára a „tisztes jó munka”, illetve, különféle statisztikai adatokra és nemzetközi
összehasonlításokra alapozva, hogy kiknek vannak jobb esélyei a jobb munkák betöltésére?
Elvárások, kompetenciák: A félév során elvárt az, hogy a hallgatók interjúkat képezzenek különféle
társadalmi helyzetű emberekkel arról, hogy számukra mit jelent a tisztes és jó munka, hogy a
beszélgetések nyomán tisztázzák a „jó munka” szempontjait és dimenzióit. Ugyancsak elvárás az,
hogy az OECD és az EU adatbázisait felhasználva, abból egyszerűbb kimutatásokat, összefüggéseket
feltárva becslésekkel és adatokkal próbálják meg a hallgatók körülírni különféle (iskolai végzettségű,
nemű, eltérő régiókban élő, stb.) csoportok helyzetét abból a szempontból, hogy milyen esélyük van
a jó munka megszerzésére?
Kötelező olvasmány:
‐
‐

az Eurostat és az OECD adatállományainak ismerete, az adatok Excel formátumban való
lementése, és a témaválasztásnak megfelelő elemzése
a témaválasztásnak megfelelő szakirodalom megtalálása, az órán az előadóval és a társakkal való
megvitatása

A jegy megszerzésének alapja:
Az órai munka:
Önálló összehasonlító elemzés írásban való elkészítése, az oktatóval egyeztetett témában, az
elvégzett interjúk és statisztikai összehasonlító elemzés alapján
Kötelező és ajánlott irodalom: Az egyéni témaválasztáshoz igazodóan, a saját téma kifejtésének
előrehaladásához igazodóan, az oktatóval egyeztetve.

TANTÁRGYI TEMATIKA
A tantárgy címe: HR-Stratégiák
A tantárgy kódja: BTSZ 157MA-K4
BTSZOC 307MA
A szak megnevezése (N/L): Szociálpolitika MA, nappali
Szociológia MA, nappali
Az oktató neve: Dr. Mohácsi Márta

A tantárgy oktatási céljainak lényegi összegzése
Az emberi erőforrás menedzsmenthez kapcsolódó szakterületek megismerése. Azon belül a
speciális területek megismerése, és aktuális kérdések bemutatása. Egy komplex látásmód
kialakítása, ismeretek gyakorlati alkalmazása.
A tantárgy minimum követelményei
A hallgató ismerje meg és tanulja meg a HR-Stratégiáit és képes legyen egy választott
stratégiát egy tanulmány formájában bemutatni, elemezni.
A félév tematikája (kb.10 témakörre lebontva)
A félév ismertetése. Bevezető előadás: az emberi erőforrás menedzsment áttekintése.
Munkakör- és kompetenciaelemzés
Az emberi erőforrás biztosításának stratégiái
Erőforrás biztosítási rendszerek, toborzás
Erőforrás biztosítási rendszerek, kiválasztás
Erőforrás biztosítási rendszerek, beillesztés
Teljesítménymenedzsment
Javadalmazásmenedzsment
Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment
Hazai és nemzetközi esettanulmány

Vizsgára bocsátás feltételei A BTSZ 157 MA tantárgy gyakorlati jegy megszerzésével zárul, melyet a szorgalmi
időszakban kell a hallgatónak teljesítenie. A szemináriumokról maximum három hiányzás
engedélyezett.
A BTSZOC 307 MA tantárgy kollokviummal zárul.
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Értékelés (félévközi ellenőrzések formája, év végi értékelés módja)
A BTSZ 157 MA tantárgy esetében a félév során egy darab zárthelyi dolgozat eredményes
megírása, a tantárgyhoz kapcsolódó témában egy darab tanulmány elkészítése és bemutatása,
gyakorlati órákon való részvétel, és a gyakorlati órákhoz kapcsolódó feladatok órai
megoldása, ismertetése.
A BTSZOC 307 MA tantárgy esetében a tantárgyhoz kapcsolódó témában egy darab
tanulmány elkészítése és bemutatása, gyakorlati órákon való részvétel, a gyakorlati órákhoz
kapcsolódó feladatok órai megoldása, ismertetése. A vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium.
Megjegyzés (feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint) Kötelező irodalom
Karoliny Mártonné – Poór József (Szerk.) (2017): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv.
Rendszerek és alkalmazások. Wolters Kluwer, Budapest
Dr. Poór József (2009): Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Complex Kiadó Jogi és
Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest
Karoliny Mártonné Dr. – Dr. Berde Csaba – Dr. Takács Sándor – Dr. Poór József (2012):
Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. Wolters Kluwer Kft., Budapest
Ajánlott irodalom
Poór József (2013): Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben.
Wolters Kluwer Kft., Budapest
John W. Boudreau (2012): HR újratöltve. Akadémiai Kiadó, Budapest
Rakovics Éva (2012): HR Specialista kézikönyv. Budapest
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Hatékonyság és eredményesség vizsgálat (szoc és szocpol MA kötvál, szem)
Oktató: Fényes Hajnalka
Tematika
1-2.óra: A kísérleti kutatás és az értékelő kutatások módszertana
Babbie, Earl (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest:
Kísérleti módszer 249-272, Értékelő kutatások 381-410
3-6.óra: A hatásvizsgálatok módszertana
Major Klára (2013): Hatásvizsgálati kézikönyv, I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek
(Internetről letölthető, pdf nekem is megvan)
Sági Matild, Széll Krisztián (2015): Hatásvizsgálatok alapszintű kézikönyve. Módszertani
segédkönyv oktatáspolitikusok számára (Internetről letölthető, pdf nekem is megvan)
7-12. óra (kiselőadások, ppt-k)
Kormos Dóra (2017: szakdolgozat, Corvinus Egyetem): Hogyan mérhető pontosan és
torzítatlanul a társadalmi hatás? Módszertani ajánlások és azok gyakorlati
megvalósítása a magyar nonprofit szektorban (Internetről letölthető, pdf nekem is
megvan)
Társadalompolitikai beavatkozások hatásvizsgálatainak elméleti lehetőségei és gyakorlati
módszerei Készítette: Krémer Balázs, Bói Krisztina, Kurucz Erika, Mód Péter, Nagy
Zita Éva, Ottucsák Melinda A., Pál Zsolt (internetről letölthető)
Liskó Ilona-Fehérvári Anikó (2008): Hatásvizsgálat. A HEFOP által támogatott intergációs
program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről (research paper)
(internetről letölthető, nekem is megvan a pdf)
Magyar Tudomány 2010/07 Kézdi Gábor, Surányi Éva: Mintavétel és elemzési módszerek az
oktatási integrációs program hatásvizsgálatában, és a hatásvizsgálatból levonható
következtetések (internetről letölthető)
SWOT elemzésről (kiselőadás internetes anyagok alapján)
Szepesi Balázs (2013): Hatásvizsgálati kézikönyv, II. kötet: Hatásvizsgálat szervezőknek
(Internetről letölthető, pdf nekem is megvan)
Számonkérés: Kiselőadások, ppt bemutatók készítése + a kiosztott kiskérdések alapján ZH,
vagy online oktatás esetén egy házidolgozatban a tételsor kidolgozása 15-20 oldalban
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TANTTÁRGYI TEEMATIKA
A tantárgy címe: Id
degen nyelvvű szövegellemző szem
minárium
A tantárgy kódja: BTSZOC106
B
6MA, BTSZ1
135MA‐K3
A szak megnevezé
m
se (N/L): szzociológia MA,
M szociálp
politika MA
A
Az oktató neve: Krrémer Balázzs

A tantárgy oktatássi céljainak lényegi össszegzése:
A tantárrgy nem angol nyelvóra, hanem arra kíván ké
észtetéseket (és bátorsságot) adni, hogy a
hallgató
ók szakmai célokra
c
(olvvasásra, érteelmezésre, megbeszéléésre, prezen
ntációra, stb
b.)
alkalmaazzák azt az angol nyelvvtudásukat,, ami van ne
ekik. Az óra szigorúan, minden
mozzan
natában anggol nyelven zajlik.
A tantárgy minimu
um követelm
ményei
A félév során mind
den hallgató
ónak az őt érdeklő
é
tém
mában angol nyelvű szaakirodalmat keres az
internetten. Ezek kö
özül legaláb
bb egy (kb. 20
2 oldalas) írást
í
(cikkett, könyvrészzletet/fejeze
etet, stb.)
e‐mailen köröztet a csoport taagjai között (amelyet a csoport valamennyi taagja minden
n órára
p
a cikk alapján
n. A prezenttáció nem a cikk ismerrtetése
köteles elolvasni), és az órán prezentál
(hiszen azt minden
nki elolvastaa), hanem a saját és a többiek részzére érdekees, újdonsággot jelentő
k
a a figyellem felhívássa – és meggbeszélése, megvitatása a
arra
szakmai tartalom kiemelése,
többiekkkel és az okktatóval.
A félév tematikája (kb.10 tém
makörre leb
bontva)
A félév tematikája
t
a kurzus haallgatóinak érdeklődése
é
e és témaváálasztása szerint alakul. A
követkeező órára kijjelölt irodallmat – az ajánló és prezentáló hallgató, valam
mint az általla
választo
ott irodalom
m megjelöléésével – legkkésőbb az előző órán rö
ögzítjük.
Vizsgáraa bocsátás feltételei
A félév végén
v
a jeggy megszerzzéséhez az órai
ó tapasztalatok alapjján, a megb
beszélések
szellemében egy to
ovábbi tanu
ulmány (részzlet) 5‐6 old
dalon történ
nő angol nyelvű, az
érdekessségekre fókkuszáló ismertetése.
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Értékelé
és (félévközzi ellenőrzé
ések formája, év végi értékelés
é
módja)
A jegy az
a órai munkka, a prezen
ntáció és a félév
f
végi re
ecenzió alap
pján áll összze.
Megjeggyzés (feltéttelezett tud
dásanyag, előképzettsé
égi szint)
Legaláb
bb alapszinttű olvasási és
é társalgássi készségekket jelentő angol
a
nyelvii ismeretek..
Kötelezző irodalom
m
Az órákra kijelölt, e‐mailen
e
meegkapott iro
odalmakat hétről
h
hétree, minden h
hallgató köte
eles
elolvasn
ni, és hozzá (elvártan) rövid,
r
címszzó‐szerű em
mlékeztetőt,, jegyzetekeet készíteni.

Ajánlottt irodalom

