
 

 

Tantárgy neve: Szociálpolitika Kreditszáma: 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 

A számonkérés módja (kollokvium / gyakorlati jegy / aláírás / szigorlat / egyéb): 

Az értékelés módszere: (írásbeli vizsga / szóbeli vizsga / egyéb) 

Félév elfogadásának feltétele: 

- az előadásokon való folyamatos részvétel (a hiányzások mértéke nem haladhatja meg a 

PTE TVSZ-ben meghatározottakat)  

- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 1db elégséges szintű teljesítése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):   

Előfeltételi tárgy/ak neve:                                 

 

Párhuzamos feltételi tárgy/ak neve:                                                                  

 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 

ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
A szociális ellátás elméletének és gyakorlatának megalapozása a hallgatók számára, amely a későbbi 

jogi ismeretekben tanultakkal együtt alkalmassá teszi őket arra, hogy munkájukban használják a 

szociális gondoskodás különböző formáit. 

Kompetenciák: 
A hallgatók a tanultak alapján biztonságosan alkalmazzák munkájuk során a szociális gondoskodás 

különböző eszközeit. Legyenek képesek klienseiket eljuttatni a szociális ellátó rendszerbe. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN): 

Kötelező: 
Ferge Zsuzsa (szerk.): Szociálpolitika és társadalom (T-TWINS, Bp, 1991.) 

Ferge Zsuzsa – Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam (T-TWINS, Bp, 1991.) 

Gönczöl Katalin: Bűnös szegények (KJK, Bp, 1991.) 

Zombori Gyula: Szociálpolitika (Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Bp, 1994.) 

Fekete Sándor: Szociálpolitika (PTE FEEFI, Pécs, 2000.) 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):  

A tantárgy oktatásának heti bontása (nappali munkarend): 

1. hét  A szociális gondoskodás történeti változásai, a szociálpolitika fogalma 

2. hét  A szociálpolitikára ható értékek, a szociálpolitika legfontosabb alapelvei 

3. hét  A jóléti állam 

4. hét Kockázati tényezők  

5. hét  A magyar szociálpolitika intézményei 

6. hét   Szociális területek szerinti intézmények, ellátások 

7. hét  Számonkérés 

a tantárgy 

oktatásának 

heti bontása 

(levelező 

munkarend): 

 



1. hét  A szociális gondoskodás történeti változásai, a szociálpolitika fogalma 

2. hét  A szociálpolitikára ható értékek, a szociálpolitika legfontosabb alapelvei 

3. hét  A magyar szociálpolitika intézményei 

4. hét  Számonkérés 

  

 


