
SZOCIÁLIS MUNKA (BA)

SZOCIOLÓGIA ÉS 
SZOCIÁLPOLITIKA 

TANSZÉK

Mit tanulhatsz a képzés során?
• társadalomismeret, szociológia
• támogató, segítő tevékenységek módszerei az egyé-

nek, családok, csoportok, közösségek körében 
• pszichológia    
• készségfejlesztések, személyiségfejlesztő tréningek
• jog
• projektmenedzsment
• terepgyakorlatok intézményekben

Mit kínálunk még?
• A BA szociális munka diploma megszerzését követően 

lehetőséged lesz  bekapcsolódni a mesterszakos szo-
ciálpolitikus képzésbe, majd a doktori képzésünkbe is.

Mire tesz alkalmassá a diplomád? 
• Professzionális segítő szakemberként az egyének, 

csoportok, közösségek problémáinak kezelése, me-
nedzselése az alábbi szakterületeken:

• közösségszervezés, gyermek- és ifjúsági munka
• szenvedélybeteg személyek támogatása 
• családgondozás, iskolai szociális munka
• bűnelkövető fiatalok és felnőttek, fogvatartottak tár-

sadalmi integrációja, pártfogói felügyelet
• vállalati HR területen személyügyi tevékenységek

Képzés ideje Munkarend, irányszám

7 félév nappali 30

Előző évek ponthatárai

2016: 284, 2017: 298
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SZOCIOLÓGIA (BA)
Mit tanulhatsz a képzés során?
• A társadalmi élet összetevőiről, az egyének, csopor-

tok, szervezetek, intézmények (család, iskola egyház, 
állam, stb.) életének, működésének törvényszerűsé-
geiről, szabályairól és folyamatairól tanulhatsz, pl.: 
• a társadalom rétegződése, társadalmi egyenlőtlen-

ségek, társadalmi mobilitás  
• társadalomtörténet, családszociológia, szociálpszi-

chológia, deviáns magatartás szociológiája, divat-
szociológia, ifjúságszociológia, kriminológia, falu- 
városszociológia, médiaszociológia, stb.

• projektmenedzsment  
• kutatási módszerek

Mit kínálunk még?
• A BA szociológus diploma megszerzését követően 

lehetőséged nyílik mesterszakos szociológus vagy 
szociálpolitikus végzettség megszerzésére is,  majd 
bekapcsolódhatsz a doktori képzésünkbe is.

Mire tesz alkalmassá a diplomád? 
• kutatói, szakértői, tanácsadói feladatok ellátása az 

állami, piaci és non-profit szféra intézményeiben (mi-
nisztériumok, önkormányzatok, országos és regioná-
lis kutatóintézmények, oktatási intézmények, vállala-
tok, stb.)

• a társadalmi konfliktusok kezelésében történő közre-
működés 

• a társadalmi hatású fejlesztési projektek előkészítése, 
pályázatok készítése, értékelése, monitorozása

• helyi fejlesztési programok kidolgozása, lebonyolítása, 
menedzselése

• marketingtevékenységek
• közösségfejlesztés, tanácsadás, tréneri tevékenységek
• HR tevékenységek multinacionális vállalatoknál
• projektmenedzsment, stb.

Képzés ideje Munkarend, irányszám

6 félév nappali 30

Előző évek ponthatárai

2016: 328, 2017: 348, 2016: 326


