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Mit tanulhatsz?

A képzés szociológiai, pszichológiai és jogi alapismereteket 
nyújt, ezeket a szociális munka elméletének, módszertanának 
és gyakorlatának széles körű megismerése egészíti ki. 

Az alaptárgyak mellett diákjainknak lehetőségük nyílik a kö-
vetkező szakterületek mélyebb megismerésére: 

 » szociálpolitika, 
 » gyermek- és családvédelem, 
 » prevenció és terápia a szociális munkában.

 
A képzés ötödét gyakorlati oktatás teszi ki. Itt a terepmunkán 
kívül helyet kapnak a személyiségfejlesztő tréningek is.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Végzettjeink a segítő szakmák területén állami, egyházi intéz-
ményeknél, nonprofit szervezeteknél és az üzleti szférában is 
elhelyezkedhetnek.

Anexa nr. 2.1.5.4.
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3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton
16 tandíjmentes és 19 tandíjas hely

Képzésünk színes és változatos, elméleti és gyakorlati tantár-
gyakat egyaránt tartalmaz. Célunk, hogy az elsajátított tudás 
alkalmazására is megtanítsunk, és olyan általános készsége-
ket is adjunk át, amelyek számos munkakörben segítségedre 
lehetnek. Szakmai gyakorlataink révén munkatapasztalatot 
szerezhetsz már az egyetemi évek alatt. 
Tantárgyaink a minket körülvevő társadalmi valóság minél tel-
jesebb megismerését és a szociológiai látásmód kialakítását 
szolgálják. Megtanulhatod, hogyan lesz az utcai beszélgeté-
sekből politika, hogyan épít a reklámipar az ifjúkori lázadásra, 
miért óvnak szüleid a facebook-tól és mikor kezdenek végre a 
férfiak is mosogatni.

3 éves akkreditált képzés, nappali tagozaton
17 tandíjmentes és 18 tandíjas hely

A szociális munka segítő foglalkozás. Azoknak ajánljuk, akik 
elhivatottságot éreznek arra, hogy bajbajutott, nehézségekkel 
küszködő embereken segítsenek, támaszt nyújtsanak hátrá-
nyos helyzetű, sajátos szükségletekkel rendelkező társaiknak. 
A hátrányos helyzetűek közül megemlíthetjük a kis jövedel-
mű időseket, az anyagi gondokkal küszködő nagycsaládokat, 
a munkanélkülieket, gyógyíthatatlan betegeket, az árva vagy 
elhagyott kiskorúakat, a szenvedélybetegeket.
Célunk az elméleti és gyakorlati tudással egyaránt rendelke-
ző szociális szakemberek képzése. Hallgatóink olyan jártas-
ságokra tesznek szert, amelyek az emberekkel való intenzív 
kapcsolattartással járó munkakörökben jól hasznosíthatók. 

Mi tanulhatsz?

 » általános szociológia, kutatásmódszertan, szociológiatör-
ténet, statisztika, demográfia;

 » pszichológia, szociálpszichológia, közgazdaságtan;

 » idegen nyelvek, számítógépes ismeretek, kommunikáció, 
projektírás, kutatási gyakorlat;

 » divatszociológia, vallásszociológia, reklámszociológia, 
egészségszociológia, médiaszociológia;

 » szakirányok: kommunikáció és média vagy regionális 
tanulmányok.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 » fejlesztési, pályázati szakértő;
 » iskolai, egyetemi oktató;
 » közigazgatási szakember;
 » piackutató;
 » médiaszakember, tanácsadó; 
 » politikai tanácsadó;
 » szakértő civil szervezetekben;
 » tudományos kutató;
 » üzleti tanácsadó, marketinges;

„SEMMI NEM OLYAN LENYŰGÖZŐ,  
MINT AZ EMBEREK MEGFIGYELÉSE ÉS 

AZ EMBERI DOLGOK MEGÉRTÉSE”

PETER L. BERGER


