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Hallgatók egészségi állapotának felmérése, életviteli és gyakorlati jellemzőik, azok változtatása

Motivációs módszerek bevezetése és hatása bölcsődei, óvodai és tanítói munkaközösségben a 

kiégés elkerülésére. Élménypedagógia.

Beavatkozási lehetőségek az ápolási folyamat során. A Prochaska DiClemente-modell

Szociális munka a gyermekvédelemben

Szociális munka családokkal
Iskolai szociális munka

A szociális munka és a spiritualitás

Foglalkoztatáspolitika
Jóléti ellátórendszer monitorizálása

A szociális munka kompetenciái pszichopatológiás kliensek és családjaik körében

Foglalkoztatási lehetőségek szociális intézményekben

Fogyatékosokat nevelő családok kísérése a szociális munkában
A másság társadalmi elfogadottságának vizsgálata

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

Szociálpolitika, szegénység, egyenlőtlenség témaköre

Az EU országai szociálpolitikájának összehasonlító elemzése

A civilszervezetek helye és szerepe a szociális szolgáltatásokban
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Modernizáció, globalizáció, a globalizáció hatása a szociális munkára

A helyi szociálpolitika elemzése egy településen

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

településen)

Munka, foglalkoztatás és a szociálpolitikai támogatórendszer viszonya

A munkanélküliség társadalmi okai és következményei, a munkanélküliség kezelésének 

korszerű programjai

A szükségletek szerinti gondozás megvalósulása az idősgondozásban

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

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

Közösségi szociális munka gyakorlata, fejlesztési szükségletei és potenciáljai

Projektmunka-tapasztalatok és -lehetőségek az ifjúsági munka/közösségi munka/szociális 

munka területén

Ellátáson és gondozáson túl – szociálpedagógiai, szociokulturális animációs tevékenységek 

napközbeni és bentlakásos szociális, gyermekjóléti intézményekben

Önkéntesség, közösségi szolgálat gyermekjóléti-szociális intézményekben

Civil szervezetek és szociális ellátás

Ifjúsági munka

Második esély programok

A szülővé válást, a szülőséget támogató programok

Dr. Török Péter torokp@gmail.com Cigány /Roma értékrend kutatás
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Dr. Tóbiás László tobiaslaszlot@gmail.com

Süki-Szijjártó Szilvia suki.szijjarto.szilvia@kre.hu

mailto:bagi.eva@kre.hu
mailto:torokp@gmail.com
mailto:junobil@gmail.com
mailto:tobiaslaszlot@gmail.com


Előtag Oktató Oktató elérhetősége Témakörök

Dr. Bagi Éva Eszter bagi.eva@kre.hu

Dr. Török Péter torokp@gmail.com Megegyezés alapján kutatást/felmérést igénylő téma

mailto:bagi.eva@kre.hu
mailto:torokp@gmail.com

