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SZOCIÁLIS  MUNKA 
felsőfokú alapképzés (BA)

* Mi ez? Kiknek ajánljuk?

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi 
viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi 
jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a 
demokratikus viszonyok erősıt́ését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. 
Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakıt́ására és 
megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, 
szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a 
képzés második ciklusban (mester képzésben) történő folytatásához.

A képzés felsőfokú szociális munkás végzettséget ad. 

A szak a társadalomtudományi képzési területhez tartozik, a képzési idő 7 félév.

Nappali és levelező (szombati napokon) formában is indítjuk. 

A 7 félév alatt 210 kreditet lehet megszerezni.

A nálunk végzett szociális munkások folytathatják tanulmányaikat 
egyetemünk vgy más egyetemek felsőoktatási mesterképzésein (MA képzéseken) 
Szociológia vagy Szociális munka mesterképzésen. 

* Területek, amelyeken a szociális munkások 
dolgoznak

 Családsegıt́ő és gyermekjóléti
szolgálat, gyermekvdelem









Fogyatékkal élő emberek,
pszichiátriai betegek, alkoholisták és
drogfüggők támogató szolgálatai
Bűnekövetőkkel és áldozatokkal
végzett szociális munka
Kórházi, iskolai, utcai szociális munka
Idősellátás

Akik szívesen dolgoznak emberekkel, jól érezték magukat önkéntesként, 
vagy már szociális intézményben dolgoznak. 
Szívesen segítenek embertársaiknak problémáik megoldásában.
Nem idegenkednek a másságtól.
Érdekes ügyekkel szeretnének foglalkozni, jól viselik az izgalmakat, 
szeretik a tevékeny és alkotó életet.
Olyan területen szeretnének dolgozni, amely sokféle választási 
lehetőséget ad. 
Jó hangulatú képzőhelyen szeretnének tanulni egy nagymultú 
egyetemen, kiváló felkészültségű tanároktól.

Kiknek ajánljuk?














*Hogyan lehet jelentkezni?

Magyarországi felsőoktatási intézménybe felsőoktatási alapképzésre  az jelentkezhet, 

aki legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, 

tanúsítvánnyal, oklevéllel rendelkezik. Az érettségi pontok kiszámıt́ásakor 
főszabályként az adott képzési területen előıŕt két érettségi vizsgatárgyat veszik 
figyelembe. Amennyiben az adott képzési területen kettőnél több érettségi vizsgatárgyat 
határoztak meg a felsőoktatási intézmények, a vagylagosan meghatározott érettségi 
vizsgatárgyak közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy 
vizsgaeredményeinek százalékos teljesıt́ményéből számıt́ják az érettségi pontokat.1 

Jelentkezni ugyanúgy kell, mint más képzésekre, lehet a 

www.felvi-hu oldalon is elektronikusan. 

A határidő: 2014. február 15.
További információ szerezhető: http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/
felveteli_tajekoztato/FFT_2014A 

1
 forrás: www.felvi.hu 

A szociális munkás szakra való felvételhez a következő tárgyak közül kettőből kell 
érettségizni: magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy 
történelem vagy egy idegen nyelv, és legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Információ kérhető dr. Kozma Judit tanszékvezetőtől, tel.: 06 20 4656497 vagy 06 1 3632165; 
vagy Graholy Éva tanszéki titkárnőtől, tel.: 06 46 565111 / 2184. mellék (munkaidőben)
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