
Oktató Szak Témakörök
A szociális munka és a spiritualitás

Foglalkoztatáspolitika

Jóléti ellátórendszer monitorizálása

Szociális munka családokkal

Iskolai szociális munka

Közterületen élők speciális támogatása szállásnyújtó intézményekben

Az „Elsőként lakhatást” modell realitása Magyarországon

Hajléktalan emberek önálló lakhatásának támogatása – miben tud segíteni a szociális munkás?

A hajléktalanság peremén – szociális munka lakhatási szegénységben élő családokkal

Slachta Margit – szociális munka az Országgyűlésben

Hajléktalan emberek a családsegítő központokban

Hajléktalanok Otthona – szükség van-e külön intézménytípusra a hajléktalan idősek számára?

Családok Átmeneti Otthona – milyen többlettámogatást tud nyújtani az intézményes ellátási 

forma?

Gyülekezeti diakóniai intézet helye és szerepe

Szociális munka és diakónia kapcsolata

Gyülekezeti diakónia intézmény elemzése menedzsmenti szempontból

Albert Schweitzer tevékenységének jelentősége a diakóniai munka területén

Diakóniai lelkületre nevelés lehetőségei és nehézségei az ifjúság körében

A diakónia szolgálati és lelkigondozói lehetőségek az idősek között végzett szolgálatban

A felebaráti szeretet biblikus értelmezése

A Tóra válogatott szociális rendelkezéseinek kontextuális vizsgálata és mai tanulságai

A tartós szegénység, és a szegénység kultúrája. A tartós szegénységben élők identitásvizsgálata. 

(elméletek, kvalitatív kutatási módszerek, és meglévő statisztikák felhasználása)

Deviáns társadalmi csoportok, szubkultúrák tagjainak identitása. Csoportnormák, értékek. 

(kvalitatív kutatási módszerek, és meglévő statisztikák felhasználása)

Szabadon választott, empirikus szociológiai vizsgálatot igénylő téma, személyes egyeztetés 

alapján

Gyermekjólét, gyermek jól-lét

Gyermekvédelem

Fiatal felnőttek támogatása

Foglalkoztatási lehetőségek szociális intézményekben

Fogyatékosokat nevelő családok kísérése a szociális munkában

A másság társadalmi elfogadottságának vizsgálata

Diakónia A diakónus lehetőségei a fogyatékos emberek kísérésében

A szegénység “identitása”: hátrányos helyzetű társadalmi csoportok önazonossága, attitűdjei, a 

segélyezésről vagy az esélyegyenlőségről alkotott vélekedései (ajánlott módszerek: 

dokumentumelemzés, mélyinterjú, életútinterjú)

Egy választott szociális intézmény szervezeti kultúrájának és szervezeti identitásának, valamint a 

gondozottak/kliensek vélekedésének összehasonlítása (ajánlott módszerek: 

dokumentumelemzés, megfigyelés, mélyinterjú)

Egy választott szociális intézmény vagy szociális szolgáltatás klienseinek szocio-ökonómiai 

háttere (ajánlott módszerek: dokumentumelemzés, kérdőív, életútinterjú, ecomap)

Egy választott közösség (pl. egy kistelepülés lakossága, egy civil szervezet vagy egy iskolai 

osztály) attitűdjei a szociális szolgáltatásokkal vagy a szociális szolgáltatásokat igénybe vevő 

kliensekkel kapcsolatban (ajánlott módszerek: dokumentumelemzés, mélyinterjú, kérdőív)

Zárt (pl. kisebbségi vagy szubkulturális) közösség elemzése veszélyeztetettség, kiszolgáltatottság 

szempontjából (ajánlott módszerek: mélyinterjú, életútinterjú, megfigyelés, szociometria, 

kérdőív, ecomap)

Előítéletek és sztereotípiák, vallási és politikai attitűdök, kulturális értékek és preferenciák a 

szociális ellátás szereplőinek körében (ajánlott módszerek: dokumentumelemzés, kérdőív, 

mélyinterjú)

Hátrányos helyzetű fiatalok családi és kapcsolati erőforrásai (ajánlott módszerek: mélyinterjú, 

életútinterjú, kérdőív, genogram)

Hallgató által szabadon választott, empirikus társadalomtudományos kutatási módszer 

alkalmazását igénylő téma, személyes egyeztetés alapján

Birinyi Márk Szociális munka

Dr. Bányai Emőke Szociális munka

Dr. Fehér Boróka Szociális munka

Dr. Fruttus István Levente Diakónia/Szociális munka

Dr. Pálinkó Éva Szociális munka

Dr. Rácz Andrea Szociális munka

Dr. Kun Mária Diakónia

Dr. Pap Ferenc Diakónia

Fazekasné Dr. Fenyvesi 

Margit

Szociális munka

Hámori Ádám Szociális munka



László Emőke Diakónia Az emberi méltóság határhelyzetekben

Szociálpolitika, szegénység, egyenlőtlenség témaköre

Egy település szociálpolitikája

Az EU országai szociálpolitikájának összehasonlító elemzése. 

Egy EU-tagország szociálpolitikájának jellemzése.

A civilszervezetek helye és szerepe a szociális szolgáltatásokban. 

Modernizáció, globalizáció, a globalizáció hatása a szociális munkára. 

A helyi társadalom (a helyi hatalom) és a helyi szociálpolitika viszonyának elemzése egy 

településen. 

A szociális problémák megjelenésének és kezelésének sajátosságai a helyi társadalomban (egy 

településen). 

A munkanélküliség társadalmi okai és következményei, a munkanélküliség kezelésének korszerű 

programjai 

A szükségletek szerinti gondozás megvalósulása az idősgondozásban.

Az előgondozás és igénybevételi eljárás folyamata az idősellátásban.

Rehabilitáció időskorban, rehabilitációs foglalkoztatás az idősellátó intézményekben. 

Az idősek ellátórendszere, annak felépítése, szerepe a mai magyar szociális ellátásban.

Demens betegek gondozása.

Az interprofesszionális munka – a szociális munka és más segítő hivatások kapcsolata.

A szociális munka helye és szerepe a fogyatékos személyek gondozásában, segítésében.

Családban élő fogyatékosok életminősége.

Szociális munka a gyermekpszichiátriában

A szociális munkás személyisége

Művészetterápia a pszichiátriai rehabilitációban

Hiteles személyiség a pedagógiában

A digitális média megjelenése a segítő szakmákban

Iskolai integráció

Iskolai szociális munka

Konfliktuskezelés

Resztoratív technikák alkalmazása

Kórházi szociális munka

Online közösségi terek használata a szociális munkában

Szociális munka egy adott szubkulturával, közösséggel. Közösségépítés gyakorlata.

Mediácó családokban, iskolában, munkahelyen 

Szociális munka álláskeresőkkel

Pap Erika Szociális munka

Süki-Szijjártó Szilvia Szociális munka

Nemes Judit Szociális munka


