SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work)
2. Az alapképzési szakon szerezhet végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szerepl megjelölése
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
- szakképzettség: szociális munkás
- a szakképzettség angol megnevezése: Social Worker
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A képzési id félévekben: 7 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegy jtend kreditek száma: 180 + 30 kredit
- szak orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- intézményen kívüli összefügg gyakorlati képzés minimális kreditértéke:30 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhet minimális kreditérték: 10 kredit
6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása: 762
7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák Az alapképzési szak célja
olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára
vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és
alapvet módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás m velésére,
els dlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein.
Elkötelezettek a társadalmi egyenl tlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és
a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történ szakszer és felel s
gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó
hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló
szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek
felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történ folytatására.
7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A szociális munkás

a) tudása - Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai,
egészségügyi, szociológiai tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét. - Ismeri
és érti a humán fejl désre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és
szervezetekre, a gazdasági fejl désre vonatkozó f bb elméleteket. - Ismeri és érti a társadalom
ködését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák keletkezését,
jelenlétét és a veszélyeztet tényez ket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes
emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. - Ismeri és érti a
társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási
mechanizmusait, valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és
szociális problémák kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat. Ismeri és érti a társadalmi egyenl tlenségeket, megismeri az egyenl tlenségek és a kirekesztés
csökkentése érdekében felhasználható szociálpolitikai eszközöket. - Ismeri és értelmezi a
kisebbségi és többségi társadalom kapcsolatának dinamikáját és ehhez kapcsolódóan a
kisebbségi egyéni és közösségi jogokat. - Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a
társas viselkedés pszichológiai tényez it, az emberek és a környezetük közötti interakciókat. Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, multi,
interdiszciplináris jellegét. - Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi
területek szabályozását, különös tekintettel az emberi és gyermeki jogokra, a szociális és
gyermekvédelmi jogi szabályozásra. - Érti és átlátja a társadalomtudományi kutatások
alapjait, a szakterület kutatási területeit és módszereit. - Érti és átlátja a szociális munka jogi,
társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó közvitákat és jellemz ,
elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvet elméleteit, modelljeit és folyamatait. Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttm ködések kialakítására, szociális problémák
megel zésére és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait. - Ismeri a szociális
szolgáltatási rendszert, a közszféra, valamint a magánszféra – ezen belül civil-, egyházi, piaci
szféra – rendszereit, átlátja a szociális szervezetek m ködését és abban a szociális
szakemberek szerepeinek, tevékenységének formáit. - Ismeri más segít szakmák
kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerül
problémák szakmai
illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszer
együttm ködésre.
b) képességei - Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a
gyakorlat által felvetett konkrét társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek,
modellek között, és képes új szolgáltatások kialakításában közrem ködni a megel zés és a
problémakezelés érdekében. - Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni
a társadalmi és szociális problémákat, a veszélyeztet tényez ket és a problémakezelés
folyamatát. - Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, el ítéleteket a
bizonyítékokkal alátámasztott társadalmi tényekt l, leírásoktól, elemzésekt l. - Képes a
bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra. - Képes szükségletfelmérésre, az
egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus
elemzésére. - Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vev k autonómiáját tiszteletben tartó
proaktív szemlélet , életmin séget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a
források és a kockázatok elemzésének szükségességét. - Felkészült a szakmai csapatmunkára,
a partneri együttm ködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a társszakmák és a
közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel. - Képes áttekinteni a szociális munka
szakterületeinek dokumentációit, a kapcsolódó szakmai feladatokat.
c) attit dje - Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és
felel sséget vállal a szakma értékei és a társadalmi szolidaritás ügye mellett. - Elkötelezett a
társadalmi egyenl ség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség

mellett. - Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és
etikai keretek közötti felel s cselekvésre. - Nyitott mások megismerésére, empátiával
viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és közösségekhez. - Nyitott az új
módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszer
szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására. Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felel sen törekszik az önismeret, az
önreflexió, a kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére. - Elfogadja és a
gyakorlatban is megvalósítja az egészségmeg rz szemléletet és életvitelt.
d) autonómiája és felel ssége - Munkáját minden körülmények között felel sen, a szociális
munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve,
elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli. - Felel sséget vállal a
szolgáltatásokat igénybe vev k életébe történ beavatkozásért. - Felel sséget vállal a rábízott
információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási kötelezettségét
megtartja. - Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen
gyakorlatában, a különböz szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért
hatáskörén belül mindenkor felel sséget vállal. - Szakmai fejl désének tudatos és felel s
irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, szupervízióban fejleszti önismeretét,
önértékelését és szakmai tudását. - Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló,
kiszámítható, következetes, autonóm munkavégzés, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók
jellemzik. 8. Az alapképzés jellemz i
8.1. Szakmai jellemz k
8.1.1. A szakképzettséghez vezet tudományágak, szakterületek, amelyekb l a szak
felépül:
Társadalomtudományok
(szociológia,
államés
jogtudomány,
közgazdaságtudomány, multidiszciplináris társadalom-tudományok) 150-180 kredit, amelyb l
- a szociális munka elmélete és gyakorlata 70-90 kredit;
- szociológia tudományok 25-35 kredit;
- állam és jogtudományok 10-20 kredit;
- közgazdaságtudományok 3-10 kredit; - társadalom-és szociálpolitika 20-30 kredit;
-bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány) 20-30 kredit;
- orvostudományok (egészségtudomány) 5-15 kredit.
8.1.2. A képz intézmény által ajánlott specializáció a szociális munka elmélete és
gyakorlata területén szerezhet speciális ismeret, amelynek kreditaránya a képzés egészén
belül legfeljebb 15 kredit.
8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy él idegen nyelvb l államilag elismert középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenérték érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a fels oktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési
program alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi
személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában), a kutatási gyakorlatok és a
kapcsolódó szemináriumok, a rövid id tartamú és egybefügg terepgyakorlatok, az
összefügg legalább egy féléves gyakorlat és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefügg
szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az egybefügg
szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkez , szociális tevékenységet folytató
állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett,
tereptanár (a gyakorlóhely fels fokú szociális szakképzettséggel rendelkez munkatársa)
irányításával valósul meg. A legalább egy féléven (tizenkett -tizenöt héten) keresztül – heti 4
napon, heti 24 órában – folyó egybefügg gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati
munkára minimum 300 órát kell fordítani.
Hol
helyezkedhetsz
el?
Az általános szociális munkás végzettséggel rendelkez k a társadalom különböz színterein
és intézményeiben helyezkedhetnek el. A klasszikus értelemben vett szociális intézményeken
túlmen en a humánpolitika különböz területein, mint pl. vállalatok humánpolitikai
osztályain, munkaügyi központokban, kirendeltségeken, polgármesteri hivatalokban,
rend rségen,
kórhézakban,
iskolákban,
rehabilitációs
intézményekben,
stb.
Továbbtanulási
lehet ségek,
doktori
képzés
A végzett hallgatók továbbtanulhatnak egészségügyi szociális munka, szociálpolitika,
szociológia
területén,
egyetemi
mester
képzés
keretében
Szakma
szépségei
A társadalom integrált m ködése nem létezhet a jól m köd emberi kapcsolatok nélkül.
Ennek megteremtéséhez járul hozzá a szociális munkás a professzionális segít tevékenysége
által. A szociális munkás er forrást, támaszt jelent az egyének, családok, csoportok,
közösségek körében a prevencióban és probléma-megoldásban való közrem ködése során. A
szociális munka szépsége tehát abban rejlik, hogy el segíti a társadalom jólétét, szebbé, jobbá
teszi
az
emberek
életét.
Kiket
várunk?
A képzés várja nappali vagy levelez tagozatra mindazon jelentkez ket, akik az élet bármely
területén segít szakemberként kívánnak tevékenykedni, valamint az emberi er forrás és
környezete alakítása, annak lehet sége, módszertana érdekli.
Részletes felvilágosítás
vebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax:
72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhet , illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen
található.
További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jelleg ek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának
minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a
www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

