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KÜLDETÉS  

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK  

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik szívesen foglalkoznak emberekkel, jól 

kommunikálnak, együttműködők, elhívatottak a segítő munka végzése iránt. Mind-

azoknak jó lehetőség ez a képzés, akik érdeklődnek a segítő szakmák iránt, önkéntes 

munkával kapcsolódnak szervezetekhez, akiknek saját környezetükben van lehetőségük 

segítő munka végzésére. A szociális munkások azok a diplomás szakemberek, akik részt 

vállalnak az emberi jogok érvényesítésében, a szociális biztonság, az esélyegyenlőség, a 

tolerancia, a szolidaritás erősítésében és a társadalom tagjainak biztosított jóléti 

szolgáltatások fejlesztésében, működésében.  

Küldetésünknek tekintjük a társadalmi változásokhoz, a szociálpolitika fejlődéséhez és 

a gyakorlati követelményekhez igazodó, sokoldalú ismeretekkel rendelkező szociális 

munkások képzését, akik képesek ismereteik folyamatos megújítására, gyakorlatban 

történő alkalmazására a prevenció és a problémakezelés folyamatában. A Szak alapvető 

feladatának tekinti, hogy képzéseinek programját minden esetben a nemzetközi szakmai 

standardok figyelembe vételével alakítsa ki. 

MIT TUDNAK A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK?  

A szociális munka segítő szakma. Kell hozzá érzék, és sokoldalú ismeretek. A képzés 

gyakorlatorientált, egy teljes félév szakmai gyakorlattal. És az ismeretek: szociológia, 

jog, pszichológia, szociálpolitika, szociális munka…  

HA SEGÍTENI SZERETNÉL  

Munkáját az egyén méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával végzi. Rendelkezik 

együttműködő és kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, az 

önértékelés képességével. Közvetít, képvisel és tanácsot ad.  

KIKNEK AJÁNLJUK?  

 

(BA  7 félév, nappalin és levelezőn)  
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HOL?  

Szociális munkásokra sok helyütt szükség van. Családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálatoknál, iskolákban, óvodákban, polgármesteri hivatalokban, gyermekvédelmi 

központokban, gyermekotthonokban, ápolási-gondozási otthonokban, az idős- és a 

hajléktalanellátásban, büntetés-végrehajtási intézetekben, tanácsadó és önsegítő, civil 

szervezetekben…  
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KÉPZÉSI CÉL  

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik magas szinten felkészültek a 

társadalmi folyamatok, problémák komplex értelmezésére és elemzésére. A társadalmi 

folyamatok egyénekre, családokra, közösségekre gyakorolt hatását képesek vizsgálni és 

előjelezni, valamint alkalmasak megfelelő megoldási módszerek kidolgozására és 

alkalmazására is. A szakember képes a szociális problémák és szükségletek, veszélyeztető 

tényezők komplex felmérésére, a célcsoport problémamegoldó képességének javítására, 

társadalmi integrációjuk és szociális biztonságuk elősegítésére. A szociális munkás 

tevékenységét az egyén méltóságának és jogainak tiszteletben tartása mellett végzi, 

munkája során célja az egyén és környezete erőforrásainak feltárása és hasznosítása. 

Feladata a szociális munkát felhasználók (ügyfelek) kapcsolatainak, érdekérvényesítő 

képességének fejlesztése a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatuk erősítése, 

emberi jogi ügyekben történő eligazítás.  

RÓLUNK MONDTÁK  

"Innováció, folytonos megújulás, segítés és biztos munkahely. Külföldi elhelyezkedés, 

tudomány, utazás. Ha bármelyik szimpatikus vagy bármelyikbe szívesen mozognál várunk 

Nyíregyházán, az Egészségügyi Karon. Legyél te is kutató, oktató, vezető stb. Legyél te is 

szociális munkás!" Gál Barbara szociális munkás  

"Visszagondoltam az ott töltött évekre es egyszerre ezek a szavak jutottak eszembe: 

szakmai alapok, segítőkész tanárok, hasznos tréningek, barátok, buli. Ez volt életem egyik 

legszebb négy éve! Ha ezt az iskolát választod, nem csak biztos szakmai alapokra, hanem 

barátokra, örök életre szóló élményre tehetsz szert. Ez az a hely, ahova szívesen mész 

vissza, mosolyogva gondolsz az ott töltött évekre." Moldván-Marozsán Erika szociális 

munkás  

Szerezhető fokozat: BA  
Szerezhető szakképzettség: szociális munkás  

Képzési idő: 7 félév, melyből egy félév összefüggő szakmai gyakorlat  
 Megszerezhető kreditek száma: 210 kredit (180 + 30)  

Képzési forma: nappali és levelező  
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A képzésre történő jelentkezés a www.felvi.hu oldalon keresztül történik. A képzésre való 

bekerüléshez szükséges minimális pontszám 280 pont. 

Választható specializációk: család- és gyermekvédelem, egészségügyi szociális munka, 

szociális munka idősekkel. 

 A bekerülés feltétele: 1 tárgyból emelt szintű érettségi. Ez a tárgy lehet társadalomismeret, 

amire érettségi előkészítőt szervezünk.  

Kapcsolat:  
Dr. Szoboszlai Katalin  

Tel/fax: 06 42 598 234 szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu 
www.foh.unideb.hu 

http://www.foh.unideb.hu/hu/szocialis-munka-alapszak  

 


