
 

 

 

 

Követelmény 

 

 

Tantárgy neve: TÁRSADALOMISMERETI ALAPOK 

Tantárgy kódja : SPB1117 

Meghirdetés féléve 1. 

Kreditpont 3 

Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin, főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja APPI 

1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók megismerkednek a szociológia 

alapfogalmaival és szemléletével, az emberi társadalmak működési sajátosságaival. 

 

2. Tantárgyi program: A szociológia tudományelméleti kérdései, története, klasszikusai, a 

szocializáció fogalma és funkciói, a társadalmi tanulás módja. A deviancia fogalma, 

társadalmi okai, leggyakoribb fajtái, elméletek a deviancia okairól. A társadalmi struktúra és 

rétegződés kérdései, a magyar társadalom, a magyar társadalom szerkezete. A társadalmi 

mobilitás iránya, típusai, a társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon, a magyar 

mobilitás jellemzői és hatásai. A szociológia módszertana, a kutatás módszertani kérdései, a 

szociológiai vizsgálat menete, kutatási terv készítésének lépései. A társadalom 

alrendszereinek működése. 

 

3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot 

írnak, melynek sikeressége, előfeltétele a kollokviumi vizsgának.  Időpont: 6. és 12. hét 

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 

Félévközi jegy 

5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli 

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló 

segédanyagok: szakirodalom 

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) 

1. Albert József-Farkas István-Leveleki Magdolna: Szociológia. Möbius Kiadó, 

Nyíregyháza, 2004 

2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 2001 

3. Anthony Giddens: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1995 

4. Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987 

5. Rácz József (szerk.): Devianciák. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005 

 



 

 
 

 

Követelmény 

 

 

Tantárgy neve TÁRSADALOMISMERETI ALAPOK 

Tantárgy kódja SPB1117L 

Meghirdetés féléve 1. 

Kreditpont 3 

Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 9+0 

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin, főiskolai tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja API 

1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók megismerkednek a szociológia 

alapfogalmaival és szemléletével, az emberi társadalmak működési sajátosságaival. 

 

2. Tantárgyi program: A szociológia tudományelméleti kérdései, története, klasszikusai, a 

szocializáció fogalma és funkciói, a társadalmi tanulás módja. A deviancia fogalma, 

társadalmi okai, leggyakoribb fajtái, elméletek a deviancia okairól. A társadalmi struktúra és 

rétegződés kérdései, a magyar társadalom, a magyar társadalom szerkezete. A társadalmi 

mobilitás iránya, típusai, a társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon, a magyar 

mobilitás jellemzői és hatásai. A szociológia módszertana, a kutatás módszertani kérdései, a 

szociológiai vizsgálat menete, kutatási terv készítésének lépései. A társadalom 

alrendszereinek működése. 

 

3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félévi konzultációra eljárnak, 

megismerkednek a tematikával, majd kollokviumi vizsgát tesznek 

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 

Kollokviumi jegy 

5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli 

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló 

segédanyagok: szakirodalom 

7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) 

1. Albert József-Farkas István-Leveleki Magdolna: Szociológia. Möbius Kiadó, 

Nyíregyháza, 2004 

2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 2001 

3. Anthony Giddens: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1995 

4. Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987 

5. Rácz József (szerk.): Devianciák. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005 

 



 

 

Tantárgy neve A szociális professzió alapjai  

Tantárgy kódja SPB1121 

Meghirdetés féléve 1 

Kreditpont 4 

Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr Kis Katalin főisk. tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja APPI 

 

1.A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókat a szociális munka mibenlétével, 

funkcióival és alapelveivel. A terepgyakorlatot olyan szociális intézményben kell letölteni, ahol a 

tereptanár végez olyan munkát, ami szorosan kapcsolódik a szociális ellátások rendszeréhez. 

Nem megfelelőek azok az intézmények, ahol a tereptanár kizárólag pedagógiai munkát végez, 

mert a gyakorlat célja, hogy a hallgató a szociális intézmények működésétének sokszínűségét, 

eszköztárát figyelhesse, tanulhassa meg. 

 

2. Tantárgyi program: A hallgatók a szemináriumi órák terhére az 5. héten /2016.okt.06. , és a 

10. héten, november.03./ intézménylátogató terepgyakorlaton vesznek részt. A szociális munka 

kialakulásának története külföldön, és Magyarországon. A segítő munka természete, és célja. A 

humánökológiai rendszer felépítése, a rendszer sajátosságai. A társadalmi támogató rendszerek 

működése, működési zavarai. Szakmai beavatkozás elméleti alapjai, a tranzakció analízis 

elmélete. Beavatkozási szerepek.  Az emberi szükségletetek hierarchiája. Beavatkozási formák, 

segítési gyakorlatok. Az egyéni esetkezelés elméleti alapjai, a csoportos segítés formái, 

lehetőségei, a közösségi szociális munka, mint a segítés új iránya. Az együttműködés kialakítása 

a problémamegoldás folyamatában. Az interperszonális és környezeti rendszerek felmérése, a 

felmérés módszerei. 

 

3. Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatról készített terepdolgozat leadása 2016. 

november 24. 

 

 

4. Az értékelés módszere: kollokvium 

 

5. Kötelező, ajánlott irodalom  
Kozma Judit – Hegyesi Gábor (szerk.) (1998) Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest, 

Szociális Szakmai Szövetség (335 p.) 

Lévai Katalin (szerk.) (1993) Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata 

tantárgy tanításához. Budapest, Medicina K. 

Stang Tünde (2002) Szociális munka családokkal. In: Kozma Judit 

1998. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tantárgy neve A szociális professzió alapjai  

Tantárgy kódja SPB1121L 

Meghirdetés féléve 1 

Kreditpont 4 

Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 9 

Félévi követelmény kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr Kis Katalin főisk. tanár 

Tantárgyfelelős tanszék kódja APPI 

 

1.A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókat a szociális munka mibenlétével, 

funkcióival és alapelveivel. A terepgyakorlatot olyan szociális intézményben kell letölteni, ahol a 

tereptanár végez olyan munkát, ami szorosan kapcsolódik a szociális ellátások rendszeréhez. 

Nem megfelelőek azok az intézmények, ahol a tereptanár kizárólag pedagógiai munkát végez, 

mert a gyakorlat célja, hogy a hallgató a szociális intézmények működésétének sokszínűségét, 

eszköztárát figyelhesse, tanulhassa meg. 

 

2. Tantárgyi program: A szociális munka kialakulásának története külföldön, és 

Magyarországon. A segítő munka természete, és célja. A humánökológiai rendszer felépítése, a 

rendszer sajátosságai. A társadalmi támogató rendszerek működése, működési zavarai. Szakmai 

beavatkozás elméleti alapjai, a tranzakció analízis elmélete. Beavatkozási szerepek.  Az emberi 

szükségletetek hierarchiája. Beavatkozási formák, segítési gyakorlatok. Az egyéni esetkezelés 

elméleti alapjai, a csoportos segítés formái, lehetőségei, a közösségi szociális munka, mint a 

segítés új iránya. Az együttműködés kialakítása a problémamegoldás folyamatában. Az 

interperszonális és környezeti rendszerek felmérése, a felmérés módszerei. 

 

3. Évközi tanulmányi követelmények: A konzultáción való részvételajánlott. 

 

 

4. Az értékelés módszere: kollokvium 

 

5. Kötelező, ajánlott irodalom  
Kozma Judit – Hegyesi Gábor (szerk.) (1998) Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest, 

Szociális Szakmai Szövetség (335 p.) 

Lévai Katalin (szerk.) (1993) Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata 

tantárgy tanításához. Budapest, Medicina K. 

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

szociálismunkásoknak. Budapest: Szociális Szakmai Szövetség, 157-186. old. 

 

 

 


