
SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉS - Kirekesztett csoportok specializáció 

 

(15 kredit a kötelezően választható sávból) 

 

 

1.) SZMBA302 Szociális munka idős emberekkel  (4 kredit) 

 

A kurzus célja 

Az idősekkel végzett szociális munka gyakorlati – módszertani alapjainak megismerése, és 

felkészítés az idősellátásban dolgozó szociális munkás feladatainak ellátására. 

 

Irodalom 

Szabó Lajos (2010) Felmérő módszerek az idősellátásban. Fővárosi Önkormányzat 

Módszertani Osztálya, Budapest. 

 

Szabó Lajos (2003) A szociális esetmunka gyakorlata. Wesley Kiadó, Budapest. (VIII. fejezet. 

Az esetmenedzselés a segítő munkában) 

 

 

2.) SZMBA305 Szociális munka munkanélküli és megváltozott munkaképességű 

emberekkel (4 kredit) 

 

A kurzus célja 

Cél, hogy a hallgatók képet kapjanak a munka világáról, a foglalkoztatási helyzet alakulásáról, 

és ennek társadalmi következményeiről napjainkban. A hallgatók megismerik a munkaerőpiaci 

ellátórendszer és a szociális ellátórendszer kapcsolódási pontjait. A kurzus betekintést nyújt a 

munkanélküli emberekkel végzett szociális munka formáiba, folyamataiba és módszereibe. A 

hallgatók megismerik a munkanélküli emberek aktivizálásához kapcsolódó szakmai és etikai 

dilemmákat. 

 

Irodalom 

Bánfalvy Csaba (2003) A munkanélküliség szociálpszichológiájáról. Budapest, Akadémiai 

Kiadó 2003. 

 

Csoba Judit (2011) Munkaerő-piaci változások, leszakadó társadalmi csoportok Debreceni 

Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen, 2011. 9-21., 30-53. old 

http://szoctanszek.unideb.hu/tart/downloads/konyv/CsobaJudit_Munkaeropiaci_%20valtozaso

k.pdf 

 

 

3.) SZMBA304 Szociális munka cigány közösségekkel (4 kredit) 

 

A kurzus célja 

Ismereteket nyújtson a magyarországi cigányság múltbeli és jelenlegi helyzetéről, a cigányság 

és a hatalom viszonyának alakulásáról, a cigányságot érintő beavatkozásokról, intézkedésekről; 

bemutassa a cigány és/vagy kirekesztett, szegénységben élő közösségeket célzó aktuális 

programok, kezdeményezések eszközeit, eredményeit és kudarcait; kísérletet tegyen a szociális 

(és közösségi) munka releváns eszközeinek, módszereinek feltérképezésére, azonosítására. 

 

Irodalom 

http://szoctanszek.unideb.hu/tart/downloads/konyv/CsobaJudit_Munkaeropiaci_%20valtozasok.pdf
http://szoctanszek.unideb.hu/tart/downloads/konyv/CsobaJudit_Munkaeropiaci_%20valtozasok.pdf
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Csongor Anna (2012) A cigányság felemelkedését, integrációját célzó programok In. Sziklai 

István – Csongor Anna (szerk.) Fejlesztéspolitika, Stratégiai programalkotás a 

szociálpolitikában. ELTE TáTK, Budapest 

http://tatkteszt.elte.hu/file/FEJLESZTESPOLITIKA_STRATEGIAI_P.pdf 

 

Farkas Zsombor, Kósa Eszter (2014) Szociális munka szegény közösségekben: A TÁMOP 

5.1.3-as program tapasztalatai In. Darvas Ágnes, Ferge Zsuzsa (szerk.) Civil jelentés a 

gyerekesélyekről, 2012-2013. Budapest: Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2014. pp. 257-

282. http://www.gyere.net/downloads/Civil_jelentes_2012-2013.pdf 

 

 

4.) SZM851.1  Másságkezelés, interkulturális kompetenciák (tréning, 3 kredit) 

 

A kurzus célja 

A tárgy célja, hogy felkészítse a résztvevőket a valamilyen más, kisebbségi, eltérő kulturális 

gyökerű emberekkel való foglalkozásra, az ilyen jellegű konfliktusok kezelésére; hogy 

megismerjék az idevonatkozó alapvető ismereteket; hogy önismerethez juttassa a hallgatókat 

attitűdjeikről, érzelmeikről, motívumaikról; hogy segítséget kapjanak az előítéletesség, 

rasszista viselkedés és társadalmi gyakorlat felismeréséhez és kezeléséhez. 

 

Irodalom 

Barcy Magdolna (2012) Konfliktus és előítélet. A vonzások és taszítások világa. Oriold és  

Tsai, Bp. (Részletek) 

 

Csepeli György (2014) Szociálpszichológia mindenkiben. Kossuth, 2014. (Ebből: Társadalmi  

nagycsoportok, Csoportközi viszonyok, Sztereotípiák, Előítéletek, Kisebbségek 273-328. old.) 

 

 

5.) SZM508.3 Anti-diszkriminációs szociális munka (3 kredit) 

 

A kurzus célja 

Az antidiszkriminációs gyakorlat megvalósításának célja, hogy megszűntesse az elnyomást a 

szociális munkában, a saját gyakorlatban és intézményi szinten egyaránt, a kliensek kezébe 

adva a saját életük feletti irányítását a forrásokhoz való hozzáférés, az oktatás, a politikai és 

öntudatosság, döntéshozás, stb. területein. 

 

 

Irodalom 

Bányai Emőke (szerk., 2001) A globalizáció kihívásai: új irányzatok a szociális munkában és a 

szociális munka szupervíziójában Szöveggyűjtemény. ELTE TáTK 

 

6.) SZOCBA87 Mai szociális problémák és szociálpolitikai válaszok (3 kredit) 

 

A kurzus célja 

http://tatkteszt.elte.hu/file/FEJLESZTESPOLITIKA_STRATEGIAI_P.pdf
http://www.gyere.net/downloads/Civil_jelentes_2012-2013.pdf
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A kurzus célja, hogy néhány fontos és aktuális téma kifejtésével, feldolgozásával képet adjon a 

szociálpolitika működéséről. Ennek során azt igyekszünk hangsúlyozni, vizsgálni, hogy milyen 

okai vannak a különböző társadalmi-szociális probléma kialakulásának, illetve azokra milyen 

elméleti és gyakorlati szociálpolitikai válaszok születtek, születnek. 

 

Irodalom 

Atkinson, Anthony B (2016) Egyenlőtlenség: mit tehetünk ellene? Interjú Tony Atkinsonnal, 

Esély 2016/5. http://www.esely.org/kiadvanyok/2016_5/Esely_2016-5_2-1_Atkinson_Egyenlotlenseg.pdf 

Darvas Ágnes – Szikra Dorottya (2017) Családi ellátások és szolgáltatások In. Ferge Zsuzsa: 

Magyar társadalom- és szociálpolitika 1990-2015, Budapest: Osiris 2017. 2015-255. 

Ferge Zsuzsa (2017) Foglalkoztatáspolitika – munkanélküliség. In. Ferge Zsuzsa: Magyar 

társadalom- és szociálpolitika 1990-2015, Budapest: Osiris 2017. 161-188. 

 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2016_5/Esely_2016-5_2-1_Atkinson_Egyenlotlenseg.pdf

