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– SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 
 
Felsőoktatási szakképzés megjelölése:   Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási 

szakképzés 
 
Indított szakirányok:      Ifjúságsegítő 

Szociális munka 
 

Képzési terület:      Társadalomtudomány 
Ifjúságsegítő szakirányon további képzési 
területek: pedagógusképzés, 
bölcsészettudomány 

 
Besorolási szak:      szociális munka, szociálpedagógia 

Ifjúságsegítő szakirányon további besorolási 
szak: óvodapedagógus, tanító, andragógus, 
pedagógus 

 
Képzési ciklus:      Felsőoktatási szakképzés 
Képzési forma (tagozat):     teljes idejű (nappali), részidejű (levelező) 
Szakért felelős kar:      Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 
Szakfelelős neve:      Dr. Fábián Gergely 

(a Bölcsészettudományi Kar képzésének 
felelőse: Dr. Csoba Judit) 

Képzési helyek:  
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Debrecen 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 
Nyíregyháza 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 
Felnőttképzési Kar Hajdúböszörmény 

 
Képzési idő:       4 félév 
Az oklevélhez szükséges kreditek száma:   120 kredit. 
 
Összes kontaktóra száma: 
 
Szociális munka asszisztens szakirányon   teljes idejű képzésben: 1514 óra 

 részidős képzésben: 595 óra. 
Ifjúságsegítő asszisztens szakirányon   teljes idejű képzésben 1568 óra 

  részidős képzésben 600 óra. 
 

Szakmai gyakorlat ideje, kredit értéke, jellege:  
 
Teljes idejű képzésben 560 óra, részidős képzésben 240 óra 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlat. 
 
 
A szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei a 
39/2012 (XI. 12.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján: 
 
 
 
 

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 



A Debreceni Egyetem képzési programja 2016/2017.  BTK 

 

2 
 

 
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási 
szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5)  
 
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:  
- szakképzettségek:  
- felsőfokú szociális munkás asszisztens  
- felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens  
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  
- Social Work Assistant  
- Youth Work Assistant  
- választható szakirányok: szociális munka (Social Work), ifjúságsegítő (Youth Work)  
 
3. Képzési terület: társadalomtudomány; ifjúságsegítő szakirányon további képzési terület: 
pedagógusképzés, bölcsészettudomány;  
 
Képzési ág: szociális, ifjúságsegítő szakirányon további képzési ág: óvodapedagógus, tanító; 
pedagógia és pszichológia;  
 
Besorolási alapképzési szak: szociális munka, szociálpedagógia; ifjúságsegítő szakirányon 
további besorolási szak: óvodapedagógus, tanító, andragógia, pedagógia;  
 
A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 
munkakör(ök):  
szociális munka szakirányon  
3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő  
3511 Szociális segítő  
3512 Nevelőszülő, főállású anya  
3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző  
3639 Egyéb máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője  
ifjúságsegítő szakirányon  
2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő  
3515 Ifjúságsegítő  
3410 Oktatási asszisztens  
3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású  
3910 Egyéb ügyintéző  
 
4. A képzési idő félévekben: 4 félév  
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit  
- az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%–45%;  
- az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 

óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős 
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;  

- a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 
kredit;  

- a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 
kredit.  
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5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:  
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.  
 
6. A felsőoktatási szakképzés célja:  
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik 
szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására 
képesek.  
A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, 
korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka 
alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvető, 
releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, 
társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás 
szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek 
az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, 
közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, 
különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”.  
 
7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák  
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:  
 

szociális munka szakirányon  
- a szociális munka részfeladatainak vállalásához szükséges társadalomismereti, 

pszichológiai, szociálpolitikai, jogi, igazgatási és pedagógiai felkészültség;  
- a szociális ágazatban működő civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, 

működésének és jellemzőinek ismerete;  
- a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó ismeretek  
- tájékozottság az alapvető emberi szükségletek, a szociális problémák és az ezekkel 

összefüggő társadalmi jelenségek területén;  
- a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szocializációs, életvezetési 

és mentálhigiénés nehézséggel küzdők támogatása;  
- tájékozottság a szociális munka adminisztrációjában;  
- felkészültség olyan információk gyűjtésében és adminisztratív úton történő 

feldolgozásában, amelyek a szociális alapszolgáltatásban, a szakellátásban, és más, 
hivatali szociális adminisztrációban részfeladatként jelen vannak;  

- jártasság a korszerű informatikai technikákban;  
- felkészültség a szociális munka alapkészségeinek alkalmazásában (önismeret, 

kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia);  
- felkészültség a személyközi viszonyokban általánosan elfogadott normák, szabályok 

valamint a Szociális munka Etikai kódexében megfogalmazottak alkalmazására;  
 
ifjúságsegítő szakirányon  
- az ifjúságüggyel összefüggő folyamatokban, fejlesztő beavatkozásokban, programokban, 

projektekben való együttműködés, feladatvállalás; 
- a környezetében, mindennapos tevékenységében megjelenő emberi jogi vonatkozású 

kihívások felismerése, az emberi jogok képviseletére és védelmezésére való felkészültség;  
- a civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek 

ismerete;  
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- a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó ismeretek 
a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szocializációs, életvezetési 
és mentálhigiénés nehézséggel küzdő fiatalok támogatása;  

- a gyermek- és ifjúsági munkával, az önkéntességgel foglalkozó intézmények közötti 
eligazodási képesség;  

- az ifjúsági folyamatok generálása, az ifjúság érzékenyítése, a fiatalok önkifejezési 
törekvéseinek támogatása;  

- az ifjúsági munka módszereinek, eljárásainak alkalmazása;  
- ifjúsági programok, rendezvények szervezése;  
- az aktuális infokommunikációs technológiák (népszerű online és mobiltechnológiai 

alkalmazások) használata;  
- a nem-formális tanulási környezetben alkalmazott módszerek használata;  
- saját tanulási folyamatának önálló, hatékony irányítása;  
 
b) jártasság, képesség:  
szociális munka szakirányon  
- szociális szolgáltatásokat nyújtó illetve azokkal kapcsolatban álló intézményekben a 

szociális munka részfeladatainak ellátására;  
- szociális területeken megjelenő adminisztratív feladatok végzésére;  
- fejlesztésekben, innovációban folytatott adminisztratív tevékenységekre;  
- intézményi, valamint egyéni, családi, csoportos és közösségi munkában szervezési, 

megvalósítási részfeladatok ellátására;  
 
ifjúságsegítő szakirányon  
- a gyermek és ifjúsági korosztály körében fejlesztő, támogató, segítő tevékenység 

végzésére szociális, közművelődési és pedagógiai területen;  
- a szociális segítés alapfeladatainak ellátására a rászoruló fiatalok körében;  
- információs és tájékoztató, tanácsadó tevékenység végzésére, ifjúsági szolgáltatás 

nyújtására;  
- a fiatalok társadalmi részvételének, közösségi aktivitásának serkentésére;  
- a gyermekek és fiatalok öntevékenységének, érdek- és jogérvényesítő tevékenységének 

elősegítésére;  
- a gyermekeket és a fiatalokat célzó szolgáltatások együttműködésének kialakításában, 

fejlesztésében való közreműködésre;  
- az ifjúsági munkával kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs tevékenység 

ellátására.  
 
8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:  
- valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;  

- a képzési terület(ek) szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből az adott képzési ág szerinti 
közös modul: 6 kredit;  

- a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a 
szakirány szerinti modul: 57 kredit.  

 
9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:  
A szakmai gyakorlat a negyedik félévben végzett gyakorlat, a felsőoktatási intézmény 
kijelölése alapján végezhető:  
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szociális munka szakirányon különösen a szociális alapszolgáltatás, a szociális szakellátás 
intézményeiben; a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben; 
szociális területen működő civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinél; munkaerő-piaci 
szolgáltatással foglalkozó szervezeteknél, intézményeknél; szociális igazgatás 
intézményeinél;  
 
ifjúságsegítő szakirányon a települési önkormányzatoknál, kistérségi integrált közösségi és szolgáltató 
tereknél (IKTSZ), ifjúsági információs és tanácsadó irodáknál, közművelődési/oktatási 
intézményekben, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezeteknél. 
 
Záróvizsga:  
 
A záróvizsga célja: 
A hallgató a szociális munka és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésben végzett tanulmányait a 
végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követően záróvizsgával fejezi be. 
 
A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás (szakmai készségek, kompetenciák) 
ellenőrzése és értékelése, melynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult 
ismereteket alkalmazni tudja. 
 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 
A hallgató záróvizsgára bocsátható, ha teljesítette a szakképzés képzési és kimeneteli 
követelményeiben meghatározott követelményeket és abszolutóriumot (végbizonyítványt) szerzett. 
A záróvizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató az összefüggő szakmai gyakorlaton szerzett 
tapasztalatai alapján egy elfogadott záró dolgozatot (esettanulmányt) készítsen el, melynek terjedelme 
meghaladja a 20000 karaktert. 
 
A dolgozat fő részei szociális munka asszisztens szakirányon: eset és probléma bemutatása, 
értelmezése, az esettel kapcsolatba került szolgáltató(k), intézménye(k) bemutatása, szolgáltatásaik, 
feladataik elemzése, az esettel kapcsolatos feladatok, illetve a segítségnyújtás módjának bemutatása, 
különös tekintettel a szociális munka asszisztens feladatkörére és kompetenciáira. 
A dolgozat fő részei ifjúságsegítő asszisztens szakirányon: a program társadalmi környezetének, 
céljának bemutatása, a területen működő szervezetek bemutatása, együttműködésük jellemzése, az 
ifjúsági munka célcsoportjának bemutatása, jellemzése, speciális szükségeleik ismertetése, a 
célcsoport számára elérhető programok, szolgáltatások bemutatása, az elemzésre szánt program 
bemutatása, feladatainak elemzése, a segítő munka módszereinek bemutatása különös tekintettel az 
ifjúságsegítő asszisztens feladataira és kompetenciáira. 
 
Elfogadott dolgozatnak a dolgozat akkor tekinthető, ha a hallgató témavezetője (tutora) elfogadta a 
dolgozatot. 
 
A záróvizsga formája: 
A szociális és ifjúsági munka szakképzésben a hallgatók komplex szóbeli záróvizsgát tesznek, 
melynek részei az összefüggő szakmai gyakorlat rövid ismertetése, melyből a záró dolgozat 
(esettanulmány) is készült, valamint elméleti vizsga a szakiránynak megfelelő szakmai ismeretekből. 
 
A záró dolgozat (esettanulmány) tartalmi és formai elvárásait, valamint a záróvizsga témaköreit a 
képző a hivatalosan megjelenő szakképzési tájékoztatóban teszi közzé a hallgatók számára. 
 
A záróvizsga során számonkérésre kerülő ismeretek köre: 
 

szociális munka szakirányon  
Az eset bemutatásával és elemzésével kapcsolatban: 
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- a probléma értelmezése az alapvető emberi szükségletek, a szociális problémák és az 
ezekkel összefüggő társadalmi jelenségek összefüggésében;  

- a személyközi viszonyokban általánosan elfogadott normák, szabályok valamint a 
Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazottak ismerete és esettel kapcsolatos 
alkalmazása;  

- a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájának ismerete és 
tiszteletben tartása. 

 
A segítő munka és a szociális munka asszisztens feladatainak elemzésével kapcsolatban: 
- az állami, a civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és 

jellemzőinek ismerete, az esettel kapcsolatos szolgáltatások köre;  
- a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdők támogatásának módja 

és lehetőségei, a szociális munka asszisztens feladatai;  
- az esettel kapcsolatos adminisztrációs feladatok valamint az egyéb intézményi 

adminisztráció feladatainak ismerete;  
- a szociális munka asszisztens esettel kapcsolatos információ gyűjtési és feldolgozási 

feladatainak ismerete; 
- az esettel, valamint a szolgáltató intézménnyel kapcsolatos fejlesztések, innovatív 

programok ismertetése, adminisztrációjukkal kapcsolatos feladatok ismerete;  
- az esettel kapcsolatos szolgáltatások bemutatása, valamint az egyéni, családi, csoportos és 

közösségi munka módszerek alkalmazásával kapcsolatos részfeladatok ellátása, és annak 
ismertetése. 

 
ifjúságsegítő szakirányon  

Az ifjúságsegítő munkához kapcsolódó program, projekt, vagy szolgáltatás komplex 
bemutatásával és elemzésével kapcsolatban: 
- a programmal összefüggő állami, civil, nonprofit és egyházi szektor szolgáltatásainak, 

szervezeteinek, működésének, együttműködésének és jellemzőinek ismerete;  
- a szolgáltatást igénybe vevők problémáinak elemzése, a szocializációs, életvezetési és 

mentálhigiénés nehézséggel küzdő fiatalok támogatásának ismerete;  
- a célcsoport bemutatása, speciális jellemzőik ismerete, a körükben végzett ifjúsági 

folyamatok segítésének, valamint az ifjúsági munka módszereinek, eljárásainak ismerete;  
- a programmal kapcsolatos nem formális tanulási környezetben alkalmazott módszerek és 

az infokommunikációs technológiák lehetőségeinek ismerete;  
- az ifjúságsegítő asszisztens információs és tájékoztató, tanácsadó tevékenységének 

ismerete 
- a korosztály társadalmi részvételének, közösségi aktivitásának serkentésére; az 

öntevékenység, érdek- és jogérvényesítő képesség elősegítésére alkalmazott módszerek 
ismerete;  

- a programmal, projekttel kapcsolatos saját munka, együttműködés, feladatvállalás 
részletes bemutatása, a feladatok alkalmazásának ismerete; 

- a programmal kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs kompetenciák ismerete.  
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A záróvizsga értékelése: 
A szóbeli záróvizsga részei – az összefüggő szakmai gyakorlat rövid ismertetése, valamint a szakmai 
vizsga ötfokozatú értékelésűek. A záróvizsga eredményét a komplex vizsga részei eredményének 
súlyozott számtani átlaga adja. (ZV= (az összefüggő szakmai gyakorlat rövid ismertetése + szakmai 
vizsga eredménye*3) : 4). A záróvizsga egyéb szabályaira a DE TVSZ szabályai az irányadók. 
 
Oklevél minősítése: 

A négy félév ösztöndíj-átlagának és a záróvizsga jegyének átlaga 
Ö1+Ö2+Ö3+Ö4  + ZV 

A diploma minősítése= 2 
___________________  

2                      
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Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés tantervminta – Szociális munka szakirány  

Nappali Tagozat 

 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 
BTSZ111FOSZK Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási 

alapismeretek 

2+0 koll 3  I 

BTSZA511FOSZK A kommunikációs ismeretek 0+2 gyj 3  I 

BTSZ103FOSZK Társadalomismeret I. 2+0 koll 3  I 

 Társadalom- és szociálpolitika 2+0 koll 3  I 

BTSZ108FOSZK Pszichológia I. 2+0 koll 3  I 

BTSZ107FOSZK Jogi ismeretek 2+0 koll 3  I 
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BTSZ101FOSZK Szociális munka elmélete és gyakorlata I. 3+3 koll 7  I 

 
Szociális munka családokkal 

2+0 koll 2 BTSZ103FOSZK 
Társadalomismeret I. 

II 

 Szakmai készségfejlesztés I. 0+2 gyj 2  I 

 Munkaerő-piaci ismeretek 2+0 koll 3  II 

BTSZA210FOSZK Idegen nyelvi alapszintű ismeretek 0+2 gyj 3  I 

 Társadalomismeret II. 2+0 koll 3  II 

BTSZ208FOSZK Pszichológia II. 2+0 koll 3  II 

BTSZ807FOSZK Kutatás-módszertani alapismeretek 0+2 gyj 3  II 

BTSZ201FOSZK Szociális munka elmélete és gyakorlata II. 3+3 gyj 7  II 

BTSZ501FOSZK Közösségek szervezése I. 2+0 koll 2  II 

BTSZ808FOSZK A szociális projektmunka alapjai I. 2+0 koll 2  II 

BTSZ309FOSZK Szakmai készségfejlesztés II. 0+2 gyj 2  II 

 BTSZ814FOSZK Szociális munka speciális helyzetű csoportokkal 3+2 koll 6  III 

 Jó gyakorlatok és technikák a szociális 
munkában 

0+2 gyj 3  III 

 Szociális és igazgatási eljárások 2+2 koll 5  III 

BTSZ301FOSZK Szociális munka elmélete és gyakorlata III. 3+3 gyj 7  III 

BTSZ305FOSZK Szociális munka adminisztrációja 2+0 koll 2  III 

BTSZ502FOSZK Közösségek szervezése II. 0+2 gyj 3  III 

 A szociális projektmunka alapjai II. 0+2 gyj 3  III 

 
TEAM és szervezési ismeretek 

0+2 gyj 2 BTSZ103FOSZK 
Társadalomismeret I. 

II 

BTSZ407FOSZK Szakmai készségfejlesztés III. 0+2 gyj 2  III 

 

Szakmai gyakorlat 

40+560 gyj 30 BTSZ101FOSZK 

BTSZ201FOSZK 

BTSZ301FOSZK 

Szociális munka 
elmélete és gyakorlata 
I-II-III. 

IV 

 Záróvizsga     X 

 Összes kredit   120   
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Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés tantervminta – Szociális munka szakirány  

Levelező tagozat 

 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 
 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási 

alapismeretek 

10 koll 3  I 

 A kommunikációs ismeretek 0+10 gyj 3  I 

 Társadalomismeret I. 10+0 koll 3  I 

 Társadalom- és szociálpolitika 10+0 koll 3  I 

 Pszichológia I. 10+0 koll 3  I 

 Jogi ismeretek 10+0 koll 3  I 

 Szociális munka elmélete és gyakorlata I. 15+15 koll 7  I 

 Szociális munka családokkal 10+0 koll 2 Társadalomismeret I. II 

 Szakmai készségfejlesztés I. 0+10 gyj 2  I 

 Munkaerő-piaci ismeretek 10+0 koll 3  II 

 Idegen nyelvi alapszintű ismeretek 0+10 gyj 3  I 

 Társadalomismeret II. 10+0 koll 3  II 

 Pszichológia II. 10+0 koll 3  II 

 Kutatás-módszertani alapismeretek 0+10 gyj 3  II 

 Szociális munka elmélete és gyakorlata II. 15+15 gyj 7  II 

 Közösségek szervezése I. 10+0 koll 2  II 

 A szociális projektmunka alapjai I. 10+0 koll 2  II 

 Szakmai készségfejlesztés II. 0+10 gyj 2  II 

 Szociális munka speciális helyzetű csoportokkal 15+10 koll 6  III 

 Jó gyakorlatok és technikák a szociális 
munkában 

0+10 gyj 3  III 

 Szociális és igazgatási eljárások 10+10 koll 5  III 

 Szociális munka elmélete és gyakorlata III. 15+15 gyj 7  III 

 Szociális munka adminisztrációja 10+0 koll 2  III 

 Közösségek szervezése II. 0+10 gyj 3  III 

 A szociális projektmunka alapjai II. 0+10 gyj 3  III 

 TEAM és szervezési ismeretek 0+10 gyj 2 Társadalomismeret I. II 

 Szakmai készségfejlesztés III. 0+10 gyj 2  III 

 

Szakmai gyakorlat 

40+240 gyj 30 Szociális munka 
elmélete és gyakorlata 
I-II-III. 

IV 

 Záróvizsga     X 

 Összes kredit   120   
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Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés tantervminta – Ifjúság segítő szakirány 

Nappali Tagozat 

 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 
BTSZ111FOSZK Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási 

alapismeretek 

2+0 koll 3  I 

BTSZA511FOSZK A kommunikációs ismeretek 0+2 gyj 3  I 

BTSZ103FOSZK Társadalomismeret I. 2+0 koll 3  I 

 Társadalom- és szociálpolitika 2+0 koll 3  I 

BTSZ108FOSZK Pszichológia I. 2+0 koll 3  I 

BTSZ107FOSZK Jogi ismeretek 2+0 koll 3  I 

BTSZ101FOSZK Szociális munka elmélete és gyakorlata I. 3+3 koll 7  I 

 A pedagógia alapjai 2+0 koll 2  II 

 Ifjúságsegítő munka szakmai készségfejlesztés 
I. 

0+2 gyj 2  I 

 Munkaerő-piaci ismeretek 2+0 koll 3  II 

BTSZA210FOSZK Idegen nyelvi alapszintű ismeretek 0+2 gyj 3  I 

 Társadalomismeret II. 2+0 koll 3  II 

BTSZ208FOSZK Pszichológia II. 2+0 koll 3  II 

BTSZ807FOSZK Kutatás-módszertani alapismeretek 0+2 gyj 3  II 

BTSZ201FOSZK Szociális munka elmélete és gyakorlata II. 3+3 gyj 7  II 

 Szabadidő pedagógia I. 2+0 koll 3  II 

 Az ifjúsági projektmunka alapjai I. 2+0 koll 2  II 

 Ifjúságsegítő munka szakmai készségfejlesztés 
II. 

0+2 gyj 2  II 

 Gyermekvédelmi és igazgatási eljárások 3+0 koll 3  III. 

 Ifjúságsegítő munka 3+2 koll 6  III 

 Speciális fejlesztő módszerek és tanulást segítő 
technikák 

2+2 gyj 5  III 

BTSZ301FOSZK Szociális munka elmélete és gyakorlata III. 3+3 gyj 7  III 

 Információszolgáltatás és hálózatépítés 0+2 gyj 2  II 

 Szabadidő pedagógia II. 0+2 gyj 2  III 

 Az ifjúsági projektmunka alapjai II. 0+2 gyj 3  III 

 Ifjúsági munka közművelődési intézményekben 0+2 gyj 2  III 

 Ifjúságsegítő munka szakmai készségfejlesztés 
III. 

0+2 gyj 2  III 

 

Szakmai gyakorlat 

40+560 gyj 30 Szociális munka 
elmélete és gyakorlata 
I-II-III. 

IV 

 Záróvizsga     X 

 Összes kredit   120   
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Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés tantervminta –Ifjúság segítő szakirány  

Levelező Tagozat 

 
Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév 
 Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási 

alapismeretek 

10+0 koll 3  I 

 A kommunikációs ismeretek 0+10 gyj 3  I 

 Társadalomismeret I. 10+0 koll 3  I 

 Társadalom- és szociálpolitika 10+0 koll 3  I 

 Pszichológia I. 10+0 koll 3  I 

 Jogi ismeretek 10+0 koll 3  I 

 Szociális munka elmélete és gyakorlata I. 15+15 koll 7  I 

 A pedagógia alapjai 10+0 koll 2  II 

 Ifjúságsegítő munka szakmai készségfejlesztés 
I. 

0+10 gyj 2  I 

 Munkaerő-piaci ismeretek 10+0 koll 3  II 

 Idegen nyelvi alapszintű ismeretek 0+10 gyj 3  I 

 Társadalomismeret II. 10+0 koll 3  II 

 Pszichológia II. 10+0 koll 3  II 

 Kutatás-módszertani alapismeretek 0+10 gyj 3  II 

 Szociális munka elmélete és gyakorlata II. 15+15 gyj 7  II 

 Szabadidő pedagógia I. 10+0 koll 3  II 

 Az ifjúsági projektmunka alapjai I. 10+0 koll 2  II 

 Ifjúságsegítő munka szakmai készségfejlesztés 
II. 

0+10 gyj 2  II 

 Gyermekvédelmi és igazgatási eljárások 15+0 koll 3  III. 

 Ifjúságsegítő munka 15+10 koll 6  III 

 Speciális fejlesztő módszerek és tanulást segítő 
technikák 

10+10 gyj 5  III 

 Szociális munka elmélete és gyakorlata III. 15+15 gyj 7  III 

 Információszolgáltatás és hálózatépítés 0+10 gyj 2  II 

 Szabadidő pedagógia II. 0+10 gyj 2  III 

 Az ifjúsági projektmunka alapjai II. 0+10 gyj 3  III 

 Ifjúsági munka közművelődési intézményekben 0+10 gyj 2  III 

 Ifjúságsegítő munka szakmai készségfejlesztés 
III. 

0+10 gyj 2  III 

 

Szakmai gyakorlat 

40+240 gyj 30 Szociális munka 
elmélete és gyakorlata 
I-II-III. 

IV 

 Záróvizsga     X 

 Összes kredit   120   

 

 

 


