Szigorlati témakörök
1.

A.
B.

A szegénység alakulása Magyarországon 1920-tól 1944-ig.
A szociális munka meghatározása. A szociális munka és a szociálpolitika kapcsolata, a
szociális munka kliensköre.

2.

A.
B.

A szegénység alakulása Magyarországon a II. világháborútól 1985-ig.
A szociális munka célja, a humán ökorendszer elméletének, színtereinek ismertetése.

3.

A.
B.

Szegénypolitika a két világháború között.
A szociális munka erőforrásai, a humán ökorendszer, mint természetes támasz, illetve
problémaforrás.

4.

A.
B.

A Rerum Novarum, XIII. Leó pápa enciklikája.
Az emberi szükségletek kapcsolódása a szociális munkához. Ismertesse és mondjon példát
az emberi szükséglet hierarchikus rendjének működésére.

5.

A.
B.

A szociálpolitika Magyarországon 1945-től az ’56-os forradalomig.
Ismertesse a szociális munka főbb elemeit, a szociális munka csoportosítását és a szociális
munka eszközeit.

6.

A.
B.

A szociálpolitika fejlődése ’56-tól a ’80-as évek második feléig.
Fejtse ki a szociális munka három legfontosabb eszközének (értékek, ismeretek, készségek)
fontosságát.

7.

A.
B.

A szociálpolitika meghatározási kísérletei.
Ismertesse a szociális munka definícióját, főbb szereplőit, célját, és a szociális munka során
kialakuló típushibákat.

8.

A.
B.

Szabadság, egyenlőség, szolidaritás.
A szociális munka egyik szereplője a szakember (képzési formák). A szociális munkás
kompetenciái. A szociális munkás és a team.

9.

A.
B.

Igazságosság, tolerancia, méltányosság, a szociálpolitika szemlélet módjai.
Ismertesse és gyakorlati példa segítségével értelmezze a szociális munka során előforduló
dilemmákat.

10.

A.
B.

Modern ideológiák, jóléti rezsimtípusok.
Értékek és etika a szociális munkában. Az etikai kódex felépítése és tartalma.

11.

A.
B.

A jóléti pluralizmus, a szociálpolitika szintjei.
A krízis fogalma. A krízis fajtái. A krízisben levő kliens jellemzői. A szociális munkás
magatartása a krízisben levő kliens esetén.

12.

A.
B.

Egyenlőtlenség, szegénység, depriváció.
Krízisintervenció jellemzői, folyamata.

13.

A.
B.

Normatív és diszkrecionális ellátások, univerzalitás és szelektivitás.
Ismertesse a szociális munka problémamegoldó folyamatát.

14.

A.
B.

Az indexálás, a társadalombiztosítás finanszírozása, pénzbeli és természetbeni ellátások.
A csoportos szociális munka fogalma, célja, etikai elvei és értékei.

15.

A.

Abszolút és relatív biztonság, integráció és szegregáció.

B.

A csoportos szociális munka típusai: a gyógyító és a feladat csoport céljai és fajtái.

16.

A.
B.

Prevenció és korrekció, hatékonyság és hatásosság a szociálpolitikában.
A csoport fejlődés modellje. A hatékonyan és nem hatékonyan működő csoport jellemzői.

17.

A.
B.

Az önkormányzatok szerepe a szociálpolitikában, a támogatások időbeli hatálya.
Szerepek a csoportban, a szerepek kialakulása, jellemzői.

18.

A.
B.

A munkajövedelem hiánya, a munkanélküliség metszetei, aktív és passzív állami eszközök.
A csoportdinamika fogalma; a csoportra jellemző kommunikáció és kölcsönhatásai. Sémák,
a csoport vonzereje; a társadalmi ellenőrzés; a csoport kultúra.

19.

A.

A bűnözés, mint deviancia, mérési módszerei, magyarázó elméletei. A bűnözés szintjei,
jellegének, szerkezetének változása.
A szociális munkás csoport vezetői szerepe; a csoport vezetéséhez szükséges készségek; a
csoport vezetését befolyásoló tényezők.

B.

20.

A.
B.

Mentális zavarok értelmezési modelljei, okai, társadalmi meghatározottsága.
A csoport tervezés modellje. A csoport beindítása. A csoport céljainak meghatározása.
Szerződéskötés. Csoport aktív működése. Csoport lezárása és értékelése.

21.

A.

Öngyilkosság, mint társadalmi tény. Előfordulását befolyásoló jellemzők, kockázatot
növelő tényezők, öngyilkosság okai Magyarországon.
A közösség fogalmának meghatározásai. A közösségi szociális munka meghatározása. A
közösségi munka értékei.

B.

22.

A.
B.

23.

A.
B.

24.

A.
B.

25.

A.
B.

Alkoholfogyasztás és társadalmi kontroll.
feltételezhető okai. Alkoholizmus és kultúra.
A közösségi munka fejlődése Magyarországon.

Alkoholizmus

értelmezési

modelljei,

A kábítószerek eredete, fajtái. A drogfogyasztó magatartás kialakulása, a fiatalkori
drogfogyasztást magyarázó elméletek. Drog-epidemiológia.
A közösségszervező szerepei.
Betegség, mint deviancia: rák, fogyatékosság, AIDS szociológiai megközelítése,
homoszexualitás megközelítése.
A közösség szervezés gyakorlatának modelljei (Biddle-modell;
Alinsky-féle elmélet; Rothman: A közösségi munka három modellje).
Deviancia és művészet. A deviancia megelőzési lehetőségei, a szociális munka szerepe.
A közösségi munka és az eseti szociális munka kapcsolata
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