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projekt rövid ismertetése 

 

1990-től működik szociális munka képzés a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karon. 

Képzéseink, úgymint szociális munka alapszak, szociális munka és szociális gazdaság 

mesterszak és az egészségügyi szociális munka mesterszak tükrözik azt a fejlesztő munkát, 

amiben egyszerre van jelen a szociális munka kompetenciákra való felkészítés és a 

munkaerőpiaci igényekre való reagálás. Képzéseink gyakorlat orientáltak, a kurzusokhoz 

jelentős mértékben kapcsolódik szakmai készségfejlesztés, szemináriumi gyakorlat és külső 

intézményi gyakorlat, ami bevonja a hallgatókat a szociális munka tudások, készségek és 

attitűdök gyakorlatban történő alkalmazásába, a szakmai kompetenciák fokozatos tanulásába a 

gyakorlati intézményekben. 

2017 után, a projektnek köszönhetően szociális munka alapszakon a duális képzéssel bővítettük 

a képzési kínálatot. A duális képzés újnak számított a projekt indulásakor a hazai szociális 

munka alapképzésben. 

A projekt konzorciumban, három egyetem partnerségében valósult meg. A konzorciumvezető 

a Pécsi Tudomány Egyetem, a konzorcium tagjai a Debreceni Egyetem és a Széchenyi 

Egyetem. A konzorciumi partnerek egységesen elköteleződtek a duális képzés mellett, amihez 

a feltételeket a projekt biztosította.  

A konzorciumban lévő egyetemek vállalt tevékenységei voltak: 

- képzés-és tantervfejlesztés 

- tananyagok, digitális tartalmak fejlesztése 

- módszertani innováció 

- képzők képzése 

- hallgatói kompetenciák mérése és fejlesztése 

- gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe 

- duális képzési programok kidolgozása a gyakorlati partnerintézmények számára 

- felsőoktatási részvételt növelő és a lemorzsolódás kockázatát csökkentő programok 

kidolgozása és megvalósítása 
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A projektfeladatok megvalósításának nélkülözhetetlen szereplői voltak a gyakorlati 

partnerintézmények vezetői és munkatársai, valamint az egyetem oktatói, partneriintézményei 

és a duális képzés hallgatói. 

A duális képzés partnerintézményei 

 

Sorszám Gyakorlati intézmény megnevezése 

1.  Start Rehabilitációs és Nonprofit Kft Nyíregyháza 

2.  Kisvárda és Térsége Szociális Szolgáltató Központ 

3.  Magdaléneum Nyíregyháza 

4.  Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ 

5.  Albert Schweitzer Református Szeretetotthon Budapest 

6.  Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona Ipolytölgyes 

7.  Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona Jászberény 

8.  Katolikus Szeretetszolgálat Zárda Kert Idősek Otthona Dabas 

9.  Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon Csákvár 

10.  Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Máriaremete (Budapest) 

 

A Debreceni Egyetem projekt stábja az Egészségügyi Kar oktatóiból és a DE Kancellária 

Pályázati Központ munkatársaiból állt. 

 Szakmai vezető: Dr. habil Szoboszlai Katalin 

 Alprojekt vezetők:  Rusinné Dr. habil Fedor Anita; Dr. habil Fábián Gergely 

 Koordinátorok: Dr. Patyán László; Dr. Hüse Lajos; Dr. Sárváry Andrea 

 Szakmai asszisztens: Kótisné Plajner Mónika 

 Projekt asszisztens: Zsoltánszki Renáta 

 Pénzügyi asszisztens: Kokas Csaba 

 

A projekt a Széchenyi 2020 pályázat keretében Magyarország Kormánya és az Európai 

Szociális Alap támogatásával valósult meg. 

 

Dr. Szoboszlai Katalin szakmai vezető 


