
 

Tantárgy neve: Szociálpolitikai alapismeretek BOV 2226 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 
Ld. intézményi tájékoztató  

http://ttajekoztato2018.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/50 

 

 

Féléves tematika: 

1. hét: Ismerkedés, tantárgyi tematika ismertetése, félévi követelményekről való 

tájékoztatás 

2. hét: A szociálpolitika fogalmi kérdései, meghatározási kísérletek, pragmatikus 

értelmezések  

3. hét: A szociálpolitika fogalmi kérdései, meghatározási kísérletek, strukturális-

dinamikus, funkcionális értelmezések 

4. hét: A szociálpolitikára ható értékek, a szabadság  

5. hét: A szociálpolitikára ható értékek, az egyenlőség 

6. hét: A szociálpolitikára ható értékek, a testvériség, a szolidaritás, tolerancia és 

igazságosság 

7. hét: A szociálpolitika alapelvei: az abszolút és relatív biztonság, 

8. hét: A szociálpolitika alapelvei: a prevenció és korrekció a szociálpolitikában 

9. hét: A szociálpolitika alapelvei: integráció és szegregáció 

10. hét: A szociálpolitika alapelvei: pénzbeli és természetbeni ellátások jellemzői, az 

univerzális és szelektív szociálpolitika 

11. hét: A szociálpolitika alapelvei: szubszidiaritás elve, az indexálás és a kevésbé 

választhatóság  

12. hét: A szociálpolitika színterei, központi állam és a helyi önkormányzatok  

13. hét: A félév zárása, értékelése 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja az 

azokon való részvételt. (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

A vizsgára bocsájtás feltétele: 

Mivel a tantárgyhoz szeminárium nem kapcsolódik, így az előadások látogatását a TVSZ 

szerint várom el a hallgatóktól. A félév alatt maximum 3 hiányzás megengedett. 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

A vizsga típusa: NEPTUN rendszerben meghirdetett írásbeli vizsga 

 

A kollokvium típusa: írásbeli   

Az írásbeli vizsga anyaga:  

Az előadásokon elhangzott, valamint a kötelező irodalom anyagából írásbeli vizsga megírása.  

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az írásbeli vizsga 4 kérdésből áll, elérhető maximális pont 40 pont. Az elégséges 

érdemjegyhez 21 pont (51 százalékos) teljesítése szükséges. A Tanulmányi és 

http://ttajekoztato2018.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/50


Vizsgaszabályzatnak megfelelően a hallgató egy tantárgyból egy vizsgaidőszakban összesen 

három alkalommal kísérelheti meg a vizsga teljesítését (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 12-

14 §). 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. február 06.                                             Dr. Kerülő Judit 

                                                                                                 Főiskolai tanár 

 



Tantárgy neve: Szociálpolitikai alapismeretek BOV 2226 L 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 
Ld. intézményi tájékoztató  

http://ttajekoztato2018.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/50 

 

 

 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: A szociálpolitika fogalmi kérdései, meghatározási kísérletek, pragmatikus 

értelmezések, strukturális-dinamikus, funkcionális értelmezések 

2. konzultáció: A szociálpolitikára ható értékek, a szabadság, az egyenlőség, a 

testvériség, a szolidaritás, tolerancia és igazságosság. A szociálpolitika alapelvei és 

színterei, központi állam és a helyi önkormányzatok  

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

Az előadások, a konzultációk a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól 

elvárja az azokon való részvételt. (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

A vizsga típusa: NEPTUN rendszerben meghirdetett írásbeli vizsga 

 

A kollokvium típusa: írásbeli   

Az írásbeli vizsga anyaga:  

A számonkérés az előadásokon, konzultációkon elhangzott, valamint a kötelező irodalom 

anyagából történik. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az írásbeli vizsga 4 kérdésből áll, elérhető maximális pont 40 pont. Az elégséges 

érdemjegyhez 21 pont (51 százalékos) teljesítése szükséges. A Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatnak megfelelően a hallgató egy tantárgyból egy vizsgaidőszakban összesen 

három alkalommal kísérelheti meg a vizsga teljesítését (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 12-

14 §). 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. február 06.                                             Dr. Kerülő Judit 

                                                                                                 Főiskolai tanár 

 

http://ttajekoztato2018.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/50

