
EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in Health Care) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése  

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat  

- szakképzettség: okleveles egészségügyi szociális munkás  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker in Health Care 

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és szociálpedagógia 

alapképzési szak. 

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az orvos- 

és egészségtudomány képzési területről az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és 

prevenció, az egészségügyi szervező, sporttudomány képzési területről sport- és rekreációszervezés, 

a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a társadalomtudomány képzési területről a társadalmi 

tanulmányok, a szociológia, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, a pedagógia, az 

andragógia, a közösségszervező, továbbá a hitéleti képzési területről a felekezeti szociális munkás és 

diakónia alapképzési szak. 

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az 

alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit - a szak orientációja: 

kiegyensúlyozott (40-60 százalék) - a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit - 

intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit - a szabadon 

választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit 

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása: 762 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja egészségügyi 

szociális munkások képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett 

elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák 

kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Aktív résztvevői a 

preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az 



utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben. Képességeiket azon országban, 

intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, 

protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

8.1.1. Az egészségügyi szociális munkás 

a) tudása - Ismeri az egészségi állapot társadalmi összetevőit és a jóléti ellátásokat. - Ismeri az 

egészségi állapotot meghatározó tényezőket, valamint a társadalmi státus, az egészségi állapot és az 

életmód összefüggéseit, epidemiológiai jellemzőit. - Ismeri az egészségpolitika irányelveit, a 

biztosítási és finanszírozási rendszereket. - Ismeri az egészségügyi és társadalomtudományi kutatások 

alapjait, szakterületének főbb kutatási irányait. - Ismeri az egészségügy és szociális ágazat jogi 

szabályozását, különös tekintettel a betegjogokra és az ellátotti jogokra. - Ismeri a hatékony 

kommunikáció elméleti alapjait és megvalósításának technikáit, alkalmazásuk feltételeit, akár idegen 

nyelvi környezetben is. - Ismeri az egészségügy és a szociális munka szakterületének dokumentációit, 

az azok vezetésével, kezelésével, adatszolgáltatásával összefüggő szabályokat. - Ismeri a 

szakterületével összefüggő információs és kommunikációs rendszereket. - Ismeri az egészségügyi és 

szociális ellátórendszer felépítését, szereplőit, azok tevékenységét, feladatait. - Ismeri az 

egészségügyi szociális munka célcsoportjainak szükségleteit, a beavatkozás módszereit és technikáit. 

b) képességei - Saját szakterületén belül képes akut egészségügyi és szociális problémák kezelésére, 

preventív tevékenységre és utógondozásra. - Képes esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt 

elősegítő feladatok ellátására. - Képes közösségi gondozásra és team munkára. - Képes 

szakterületének megfelelő tudományos kutatás végzésére. - Képes az időskor egészségügyi és 

társadalmi problémáinak felismerésére, valamint együttműködésre a problémák megelőzése és 

kezelése érdekében. - Képes a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, 

onkológiai betegek és rehabilitációt igénylők esetében szakterületének megfelelő feladatok 

ellátására az egészségügyi teammel együttműködésben. - Képes adekvát, a partnerhez igazított 

szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban, akár idegen nyelvi környezetben is. - Képes a 

szakterületének megfelelő dokumentáció pontos vezetésére, adatszolgáltatásra. - Képes az 

egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében, tervezésében, fejlesztésében, kivitelezésében 

és értékelésében való szakmaközi együttműködésre. - Képes az egészségügyi és szociális 

problémákkal rendelkezők és családjaik részére a szükséges erőforrások és támogatások 

megszerzésére. 

c) attitűdje - A magas szintű ellátás megvalósítása érdekében nyitott az új eljárások, szakmai 

eredmények és innovációk megismerésére. - Nyitott szakmai tudásának fejlesztésére. - Holisztikus, 

reflektív szemlélettel rendelkezik. - Fogékony az egészség- és társadalomtudomány tudományosan 

bizonyított szakmai alapjainak megismerésére és alkalmazására. - Elkötelezett a tudományos munka 

mélyebb megismerése iránt. - Az emberi élet védelmét és a szociális jólétet középpontba állítva 

törekszik az etikus és korrekt szakmai magatartásra. - Nyitott mások megismerésére, empátiával 

viszonyul partnereihez. - Nyitott a dokumentációs eljárásokban bekövetkező változások követésére. - 

Nyitott új kommunikációs eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására. - Munkájában az 

etikai kódex elveit és szemléletét követve segít szakterületén. 



d) autonómiája és felelőssége - Munkáját minden körülmények között felelősen, tudományos és 

gyakorlati megalapozottsággal végzi, mindenkor figyelembe véve és törekedve a betegek, kliensek 

jól-létére és elégedettségére. - Felelősséggel végez preventív, problémakezelő és utógondozó 

feladatokat önállóan vagy team tagjaként. - Személyes felelősségérzettel bír, igénnyel a folyamatos 

önismeretre. - Felelősséget vállal a betegek, kliensek életébe történt beavatkozásért. - Autonóm 

módon képes felismerni szerepét és helyét a segítő tevékenységben, kommunikációjáért hatáskörén 

belül mindenkor felelősséget vállal. - Felelősséget vállal a dokumentáció pontos vezetéséért, 

tartalmáért. - Önálló és felelős módon képes a kliens betegúton való vezetésére. - A szakmai 

irányelveknek megfelelően, minőségi ellátást végez önállóan vagy másokkal kooperálva, team 

tagjaként. 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. Szakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak 

felépül: - alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit; - bölcsészettudományok 8-12 kredit; - 

egészségügyi menedzsment 2-4 kredit; - egészségügyi szociális munka szakismeretek 45-50 kredit. 

9.2. Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag 

elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei A gyakorlati képzés magában foglalja az intézményen kívüli 

terepgyakorlati órákat, gyakorlatokat feldolgozó szemináriumi órákat és esetmegbeszéléseket. A 

szakmai gyakorlat a gyakorlati ismeretek, módszerek, készségek elsajátítása és elmélyítése 

érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által felkészített oktató vezetésével 

végzett szakmai tevékenység. A külső szakmai helyen végzett, irányított szakmai gyakorlat az első 

évben megalapozza az egészségügyi szociális munka alkalmazását, mely legalább 3 kredit, 70 óra. A 

komplex, irányított szakmai gyakorlat a második évben legalább 10 kredit, 300 óra. 

9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési 

képzési ciklusba való belépés minimális feltételei A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az 

alapképzési tanulmányok alapján: 

 a) az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező 

alapképzési szakon oklevéllel rendelkező a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből 

legalább 45 kredittel; 

 b) a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a pszichológia, a pedagógia, az andragógia, a közösségi 

szervező, a felekezeti szociális munkás és diakónia alapképzési szakon oklevéllel rendelkező a 

szociális munka és az egészségügy alapismereteiből (amelyből a szociális munka legalább 25 kredit, az 

egészségügy témakör legalább 20 kredit) legalább 50 kredittel;  

c) a pedagógusképzés képzési területen, a sporttudomány képzési területen alapképzési szakon 

oklevéllel rendelkező a szociális munka és a szociálpolitika alapismeretekből legalább 40 kredittel, 

valamint az egészségügy alapismeretekből 20 kredittel rendelkezzen.  



A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az a) pontban meghatározott alapképzési 

szakon folytatott tanulmányaiból legalább 25 kredittel, a b) pontban meghatározott alapképzési 

szakon folytatott tanulmányaiból legalább 30 kredittel, a c) pontban meghatározott alapképzési 

szakon folytatott tanulmányaiból legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. 


