
Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Szociális menedzser szakirányú továbbképzési 
szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben történı megnevezése: Szociális menedzser 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány képzési terület 
 
4. A felvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következı képzési 
területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, 
gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány. 
 
5. A képzési idı: 4 félév 
 
6. A képzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek: 
− a szociális munka szervezeti szabályozásának ismeretei, 
− a magyar és nemzetközi szociális intézményhálózat ismerete, 
− szociálpolitikai ismeretek, 
− preventív technikák alkalmazása a szociális intervenció során, 
− vezetıi kompetenciák kialakítása a szociális szféra egyes szakterületeinek 

menedzseléséhez, 
− gazdálkodási ismeretek elsajátítása. 
 
Fejlesztésre kerülı kompetenciák: 
Személyes kompetenciák: 
− empatikus készség, szociális érzékenység, 
− megfelelı minıségő önismeret és igény a folyamatos önfejlesztésre, 
− autoreflektív képességek: tudatosság és értékelı attitőd a saját munkával szemben, 
− operatív szemlélet kialakítása, 
− a társas együttmőködésre és a csapatmunkára való magas szintő képesség, 
− elkötelezettség a szociális ügyek iránt, 
− jó kommunikációs képesség, 
− a konfliktusokkal való megküzdés stratégiáinak készségszintő fejlettsége. 
 
Szakmai (speciális) kompetenciák: 
− szociálisan hátrányos helyzető egyének és csoportok speciális problémáinak ismerete, 
− a szociális szférára vonatkozó szabályozások ismerete, 
− a hazai szociális intézményhálózat ismerete, 



− a szociális téren felmerülı problémák megoldásához szükséges technikák és eljárások 
gyakorlati szintő ismerete, 

− a problémamegoldásban alkalmazandó preventív szemlélet készségszintő birtoklása, 
− megoldás-orientált szemléletmód érvényesítése a szociális kérdések kezelésében, 
− önsegítı csoportok tevékenység-struktúrájának kialakítása szociális környezetben, 
− a szociális szférában mőködı nonprofit szervezetek munkájának ismerete és képesség a 

különbözı szinteken folyó munka elvégzésére, 
− vezetıi képesség a szociális szférában mőködı szervezetek irányításához, 
− stratégia-alkotási képesség a szociális problémák megoldásához. 
 
A végzettek elhelyezkedhetnek: 
− nonprofit szervezetek vezetıi szintjein, 
− állami szférában a szociális kérdésekkel foglalkozó szervek és szervezetek munkájában, 
− önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó munkaköreiben, 
− a szociális foglalkoztatás minden területén, 
− pályázatírással foglalkozó munkakörökben szociális területen. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 
Szociálpolitika és rendszerstruktúrák: 17 kredit 
A szociális intervenció alapjai és gyakorlata: 28 kredit 
Szociális szféra jogi ismeretei: 23 kredit 
Szociális szféra gazdálkodása és menedzsmentje: 42 kredit 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: társadalomtudomány képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: szociális menedzser 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/941-4/2010. sz. határozat jogerıre emelkedése 
1) A meghirdetés kezdı tanéve: 2010/2011. tanév 
l) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
m) Képzési együttmőködések: - 
n) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
o) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
p) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
q) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 153/2010. sz. határozata (2010. április 30.) 
r) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra, 72131771626 



s) Képzési és kimeneti követelmény: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által létesített, az 
OH-FHF/607-4/2009. sz. határozattal nyilvántartásba vett szociális menedzser szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


