Képzési felhívás
A Széchenyi István Egyetem az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára
felkészítés alternatívái – TÁMOP 5.4.4.-09/2/C-2009-0006 – Útitársak projekt keretében
Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzést hirdet.
Cél olyan szakemberek képzése, akik:
 elkötelezetten vesznek részt a helyi közösségek fejlesztésében, az állampolgárok
életminőségének javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében,
enyhítésében,
 a hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom jelentőségének és szerepének
ismeretében képesek a közösségek és a civil szervezetek életében eredményesen
tevékenykedni,
 képesek lesznek a helyi közösségi fejlesztési folyamatokban, eljárásokban
interprofesszionális szellemiségű tevékenység folyatására, segítségnyújtásra,
hálózatok alakítására, forrásfejlesztésre, civil szervezetek, közösségek vezetésére,
megalapozott
állásfoglalások
kialakítására,
különböző
fejlesztési
célú
munkacsoportokban végzett hatásos és hatékony munkára.
A képzésben BA, BSc vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek
részt, feltéve, hogy az alapképzésből – a felsőoktatási törvényben meghatározott módon –
elismerhető legyen legalább 15 kredit a korábbi tanulmányaikból az alábbi
ismeretkörökben:
 társadalomtudományi ismeretek: szociológia, szociális munka, szociálpedagógia,
 egészségtudományi ismeretek: ápolás és betegellátás egészségügyi szervezés,
gondozás és prevenció;
 bölcsészettudományi ismeretek: pedagógia, pszichológia, andragógia;
 teológiai ismeretek.
A szakképezettség oklevélben szereplő megnevezése: interprofesszionális közösségi
fejlesztő + az alapfokú képzésben (BA/BSc) (korábban) szerzett végzettség megnevezése.
A képzés a hallgatók számára térítésmentes, a TÁMOP 5.4.4.-09/2/C-2009-0006 –
Útitársak projekt támogatásából. A kurzusra 30 hallgató vehető fel. A támogatás a 201011. tanév II. és a 2011-12. tanév I. félévére vonatkozik. Azok a hallgatók, akik a
követelményeket nem tudják ebben a két félévben teljesíteni, költségtérítéses formában
folytathatják tanulmányaikat.
A képzés részidős (levelező) formában valósul meg, a felsőoktatási törvény szabályai
szerint.
A képzés helyszíne: Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet
Szociális munka tanszéke, Győr, Szent Imre út 26-28.
A képzés hossza két félév, 2010/11. tanév tavaszi és 2011/12. tanév őszi féléve.
Záróvizsga időpontja: 2012. január.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Képzési rend a tantermi kontaktórákra: félévenként 6 alkalommal, kéthetente pénteken és
szombaton.
A hallgatók az I. félévben 40 óra szükségletfelmérési, a II. félévben 60 óra
projektgyakorlatot teljesítenek terepen, külön időbeosztás szerint.
A szakirányú továbbképzés tantárgyi struktúráját, óra- és vizsgatervét mellékeltük, a teljes
képzési
dokumentáció,
jelentkezési
lap,
nyilatkozatminták
megtalálhatóak
a
http://www.tamop544c.pli.sze.hu/ honlapon.
További felvilágosítás kérhető dr. Tóbiás Lászlótól, a tlaszlo@sze.hu emailcímen.
Jelentkezés
2011. február 11-ig az alábbi dokumentumok megküldésével a Széchenyi István Egyetem
Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Szociális munka tanszékére (Győr, Szent Imre
út 26-28., 9024):
- jelentkezési lap – letölthető a http://www.tamop544c.pli.sze.hu/honlapról,
- a jelentkező munkáltatójának illetve civil szervezeti vezetőjének nyilatkozata a
jelentkezés támogatásáról – letölthető a http://www.tamop544c.pli.sze.hu/
honlapról,
- a jelentkező főiskolai illetve bachelor (BA/BSc) szintű diplomája és leckekönyve
másolata.
A záródolgozat követelményei:
A záródolgozat 40-50 ezer karakter terjedelmű önálló munka, amely lehet egy adott
témakör elméleti háttere alapján egy – helyi – közösség, település, terület fejlesztésére
szolgáló koncepció/projektterv kidolgozása, vagy a közösen megvalósított projektterv és a
projektfolyamat másodelemzése (egyes elemei a terepgyakorlaton kipróbálásra kerülnek,
ezek elemzése, tapasztalatai is a dolgozat részét képezhetik). A dolgozatnak tükröznie kell
készítője szakirodalmi tájékozottságát, módszertani jártasságát, valamint az elméleti és
gyakorlati ismeretek integrálásának képességét. dolgozat elkészítéséhez a téma- és a
szemináriumvezető ad segítséget.
A záróvizsga
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- az összes tanulmányi feladat teljesítése, a 60 kredit megszerzésének bizonyítása,
- a záródolgozat témavezetője által elfogadott dolgozat benyújtása.
A záróvizsga részei:
- a záródolgozat megvédése,
- a záródolgozat témájával összefüggő, a szaktárgyi tételsorból a bizottság által
választott kérdés(ek) kifejtése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Szociális Alap társfinanszírozásával valósul
meg.

