I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről)
Az ismeretkör: Szociálpolitika
Kredittartománya (max. 12 kr.): 4 kredit
Tantárgyai: 1) Szociálpolitika 1. (A szociálpolitika története és alapjai)
2) Szociálpolitika 2. (A szociálpolitika aktuális kérdései)
Tantárgy neve: Szociálpolitika 1. SZP BA
NEPTUNKÓD: BNSZPD2012, BLSZPD2012

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50 % elmélet, 50
% gyakorlat
A tanóra típusa: előadás és szeminárium, óraszáma: heti 2 óra az adott félévben.
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:
 szakirodalom feldolgozása műhelymunka keretein belül
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

A hallgatók ismerjék a szociálpolitikára ható értékeket, alapelveket, - a hátrányos helyzetet, a
szegénységet kiváltó okokat, - a szociálpolitikai beavatkozások rendszerét, hatásait, - a
jövedelmek újraelosztásának intézményeit, a szociálpolitika intézményrendszerét, színtereit,
eszközeit, a szociális igazgatás működését. A kurzus során érintjük a fentieken túl a médiaértés,
és a kritikus, szelektív médiafogyasztás kérdéseit. A kreatív, ugyanakkor felelősségteljes
használat kapcsán célunk, hogy hallgatóink képessé váljanak a valós tények és a fikció
megkülönböztetésére, felismerjék a valóságábrázolás különböző szintjeit. A kurzus során
érintjük a fenntartható fejlődés fogalmát, mint rendszerszervezési elvet: a jövő generációinak és
a saját szükségletek kielégítésének komprehenzív és resztoratív összehangolása. Olyan
kérdéseket is körüljárunk, hogyan lehet összeegyeztetni a környezet fenntarthatóságát a
gazdasági fejlődéssel és a társadalmi egyenlőség és igazságosság rendszerével. A fentieken túl
érintjük a környezet,- baleset,- munka,- és fogyasztóvédelem kérdésköreit is.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző,
cím, kiadás adatai, ISBN)



Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Sz. E. Budapest, 1997.
220.o. ISBN 963462950542.
 Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába, Napvilág, Bp. 2009. 541.o. ISBN:
9789639697492.
 Albert Fruzsina-Dávid Beáta: Ha elszakad a háló…Új Mandátum Könyvkiadó,
Budapest 2001. 156.o. ISBN: 9639336211
 Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek.Bp. HRSZE, 2000. 135-251.o. 488 oldal
ISBN 9634634397
 Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam, T-Twins, Bp., 1991 269.o. ISBN:
9637977082
 Nyilas Mihály (szerk): A jóléti állam a 21. században, HRSZE 2009. 49-79.o. 370.o.
ISBN 978 963 88455 2 8

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
a) tudása
- Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti,

-

társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai,
jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait.
Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a
legfontosabb ismeretszerzési forrásokat.
Ismeri a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket,
a veszélyeztető tényezőket.
Ismeri és szakszerűen alkalmazni képes a digitális kommunikáció, az információ
kezelésének szabályait.
Tisztában van a nevelési/oktatási/szociális ellátórendszer/kutatási intézmények/közösségi
és
civilszervezetek/plébániák
adminisztrációs,
adattárolási,
adatkezelési,
adatszolgáltatási rendszereinek működésével.

b) képességei
- Képes a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű

elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények
feltárására és értelmezésére.
- Képes a szociális segítségnyújtás módszereinek alkalmazására.
- Képes a szociális problémák, szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére,
feldolgozására, elemzésére, kezelésére, megoldására.
Szakterületén
rendelkezik
a
hatékony
elektronikus
információkeresés,
információfeldolgozás, információkutatás, információközvetítés ismereteivel, az
elektronikus forrásokat használja.
- Az összegyűjtött digitális információkat rendszerezni, elemezni tudja, az összefüggések
megragadására és kezelésére képes.
c) attitűdje
Rendelkezik a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségével, azt hitelesen képviseli
környezetében.
- Rendelkezik a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, elkötelezett az európai
értékek lokális alkalmazására, szemléletét áthatja az elesettek és kiszolgáltatottak
melletti szolidaritás, az előítéletek elleni küzdelem.
- Érzékeny és nyitott a társadalmi problémákra.
- Kreatívan, kritikusan, innovatívan viszonyul az információs műveltséghez, eredményesen
tájékozódik a XXI. századi literációs kultúrában.
- Felelős és kezdeményező szerepet vállal az egészségfejlesztés, a fenntartható fejlődés
elveinek és gyakorlati kontextusba átültetésének, a szakmájának és a közösség
érdekeinek szolgálatába állítására.
d) autonómiája és felelőssége
- Felelősen áll ki a szociálpedagógia jogi, etikai és szakmai normáinak betartása és
védelme érdekében.
- Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit,
felelősen képviseli szervezeti egységét és szakmai csoportját.
- Önállóan tervezi és alakítja a digitális műveltségét.
- A szakterületén belül az egészségfejlesztés, a fenntartható fejlődés elveinek megalapozó
nézeteit felelősséggel vállalja, a környezet,- baleset,- munka,- és fogyasztóvédelem
ismereteit szakszerűen és felelősséggel alkalmazza.

Tantárgy felelőse: Dr. Csürkéné Dr. Mándi Nikoletta Ph.D. főiskolai tanár
Tantárgy oktatásába bevont oktató: -

