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Dr. Fábián Gergely 

 

 Szociális munka a globalizáció korában 

 Szociális problémák, szociális gondozás, szociálpolitika a médiák tükrében 

 Nyíregyháza város lakóinak életminősége  

 

Dr. Jóna György 

 

 A magyarországi és nemzetközi zsidóság társadalomtörténete 

 Zsidó etnikai identitás alakulása 

 Az újszegénység, illetve kirekesztés sajátosságainak feltárása 

 Nemzetközi jóléti politikák (Anglia, Németország, Svédország, USA, stb.) 

 Magyarországi társadalompolitika története 

 Hazai és nemzetközi egészég- és nyugdíjbiztosítási modellek 

 Oktatási rendszerek szerepe a szociális állapotok javulásában 

 Egyéb, közösen egyeztetett téma 

 

Dr. Ludescher Gabriella 

 

 Településfejlesztés szociális szemmel 

 Közösségfejlesztési cselekvési terv kidolgozása egy kiválasztott településen 

 Gazdasági alternatívák kidolgozása a szociális széfárába 

 Szociális problémák elemzése egy kiválasztott településen,  

 Esettanulmányok készítése egy adott településről 

 Társadalomtudományi módszerek használata a szociális munkában 

 Területi és egészségügyi egyenlőtlenségek elemzése Magyarországon 

 Szociális gazdaság, szolidáris gazdaság témájában esettanulmány készítése 

 Egyéb, közösen egyeztetett téma 

 

Dr. Mádi Sarolta 

 

 Balesetbiztosítás és baleseti megtérítés a társadalombiztosításban 

 A magyar társadalombiztosítás története 

 A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődésének főbb állomásai 

 Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és azok szakellenőrzése 

 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja 

 A munkáltató felelőssége üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés esetén 

 A társadalombiztosítási szerv regressz igénye 

 Egyéb szabadon választott társadalombiztosítás és munkajog köréből 
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Dr. Marsi Edit 

 

 A munkaviszony létesítésének szabályai - különös tekintettel a megváltozott törvényi sza-

bályozásra 

 A jogellenes munkaviszony megszüntetés szabályai – különös tekintettel a megváltozott 

törvényi szabályozásra 

 A meg nem fizetett munkabér és egyéb bérjellegű juttatások követelése a munkaviszony-

ban – betekintés a bírói gyakorlatba 

 A kártérítési felelősség szabályainak változása az új munka törvénykönyvében, 

 Egyéb, szabadon választott téma 

 

Rusinné Dr. Fedor Anita 

 

 Diplomával a munkaerőpiacon 

 Gyermekvállalási hajlandóság vizsgálata … 

 Család versus munka 

 Magyarország foglalkoztatási helyzetképe az Európai Unió tükrében 

 A gyermekszám alakulása Magyarországon és az Európai Unióban 

 A családpolitika eszközrendszerében bekövetkezett változások a rendszerváltozástól nap-

jainkig 

 Az emberi tőkébe történő beruházás munkaerő-piaci megtérülése 

 

Dr. Sipos László 

 

 Alapítványok szerepe a szociális szférában 

 Alapítványok szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben 

 Az egyesületek szerepe a szociális szférában 

 Az egyesületek szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben 

 A gazdasági társaságok szerepe a szociális szférában 

 A gyermekvédelem kialakulása és fejlődése 

 A gyámság intézményének jogi szabályozása 

 Kodifikációs folyamatok a gyermek- és ifjúságvédelemben 

 A gyermekkorú bűnözés sajátosságai 

 Oksági tényezők a gyermek- és fiatalkorú bűnözésben 

 A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések a szabálysértési jogban 

 

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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