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Dr. Horváth László 

 Fogyatékosság és társadalom, az inkluzió kérdései 

 Idősödő fogyatékos személyek segítése 

 Idős emberek öngondoskodásának lehetőségei, fejlesztési irányok 

 Idős emberek segítése a saját lakókörnyezetében 

 Idős emberek segítése intézményi ellátás keretében 

 Képesség hiányok gyermek és idős korban 

Dr. Huszti Éva 

 

 A társas kapcsolatok mintázata az idősek körében 

 A társas kapcsolatok szerepe a társadalmi integráció és szolidaritás megteremtésében 

 Egyéb, a kapcsolathálózati megközelítésből induló téma vagy annak módszereit alkalma-

zó vizsgálat 

 Idősek a helyi társadalomban 

 Idősek életmódja 

 Idősek a fogyasztói társadalomban 

 Egyéb, szabadon választott témák egyéni konzultáció alapján 

 

Dr. Kovács-Nagy Klára 

 

 Az idősek fizikai aktivitását meghatározó tényezők 

 A fizikai aktivitás szerepe az idősek és fiatalok testi, lelki, mentális és szociális jóllétében 

 Sportolás és rekreáció idős korban 

 Idősek egészségmagatartása 

 Szabadidős tevékenységek mintázata és hatásai idősek körében 

 Egyéb sportolással, egészség-magatartással, jólléttel, szabadidős tevékenységekkel kap-

csolatos téma egyéni konzultáció alapján 

Dr. Papp Katalin 

 

 Prevenciós lehetőségek kutatása az egészségügyi ellátás különböző területein 

 Idült betegségek kialakulásához vezető életmód 

 A túlsúly egyéni és társadalmi következményei 

 A daganatos betegek ápolásának különleges szempontjai 

 Minőségügyi mutatók jelentősége a mindennapi ápolási munkában 

 Betegelégedettség vizsgálatok 
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 Az ápolási tevékenységek hatékonyságának vizsgálata 

 Bizonyítékokon alapuló ápolás 

 Colostomás betegek életminőségének vizsgálata 

 A kockázati csoportok ápolási szükségleteit hatékony és megfelelő módon való figyelem-

be vétele (idősek, rokkantak, mentális betegek stb.) 

 Daganatos betegek ápolása holisztikus megközelítésben 

 Egynapos sebészeti ápolás időskori sebészeti kórképek esetében  

 Idősödő társadalom 

 Életmódkutatás egy adott közösségben 

 Hospice, avagy az élhető élet mindvégig… 

 

Patyán László 

 

 Időspolitika dimenziói 

 A család idősgondozó funkciói napjainkban 

 Családi szerepek az időskorúak ellátásában 

 Informális gondozás területei és jellemzői 

 Időskorúak ellátása - szolgáltatásszervezés tapasztalatai 

 Várakozók. Ki nem elégített gondozási szükségletek a gyakorlatban 

 Időskorúak gondozása a piacon 

 Nyugdíjas egyesületek szerepe az aktív időskor megteremtésében 

 Gondozási szükséglet mérés alkalmazása a gyakorlatban 

 Idősekkel kapcsolatos abúzusok eseteinek vizsgálata 

 Időskorúak szolgáltatásokhoz való hozzáférésének jellemzői 

 Egészségügyi és szociális ellátás integrált modelljei az időskorúak ellátásában 

 A hosszú tartamú gondozás társadalompolitikai nézőpontból 

 Egészségügyi ellátásból kiszoruló csoportok vizsgálata 

 Aktív idősödés dimenziói 

 

Dr. Semsei Imre 

 

 A geriátria helyzete Magyarországon  

 A szociális gerontológia helyzete Magyarországon  

 A gerontológiai oktatás helyzete Magyarországon  

 Az öregedési elméletek és hatásaik  

 Az öregedés lassításának lehetőségei 

 

A szakdolgozatoknál az eddigi ismeretek integrációja (jog, szociális munka, pszichológia, 

stb.) történjen meg, a probléma komplex értelmezésére legyen lehetőség, és a szociális mun-

kás szakmai kompetenciája, feladatvállalása tükröződjön benne. Előnyösek lehetnek az ala-

pos, és szemléletes esettanulmányok, az esetleges kérdőíves felmérések mellett/helyett. 

A meghirdetett oktatókon kívül is kereshetők szakdolgozati konzulensek. Egyéni konzulensek 

és témák esetén az intézetigazgató/tanszékvezető döntése szükséges. 
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