T ÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKTANÁCSADÓ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

1.

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Társadalombiztosítási szaktanácsadó
szakirányú továbbképzési szak

2.

A szakképzettség
szaktanácsadó

3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Jogi képzési terület

4.

A felvétel feltétele:
Gazdaságtudományok, társadalomtudomány, jogi képzési területen, vagy a közigazgatási,
rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási vagy rendészeti képzési ágába,
valamint az orvos- és egészségtudományi képzési terület egészségtudományi képzési
ágába tartozó alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség.

5.

A képzési idő: 3 félév

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

7.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét
környezetben, tevékenységrendszerben:

oklevélben

történő

megnevezése:

Társadalombiztosítási

A képzés célja a társadalombiztosítás területén dolgozó vagy az ott elhelyezkedni kívánó
szakemberek részére speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés
megvalósítása. A képzést a társadalombiztosítási jogot alkalmazó szakemberek
feladatainak differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza
meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a
joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes
munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán
nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges
szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.
Elsajátítandó kompetenciák:
Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási
képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.
Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális ismeretek képessé teszik a
szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák
kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak
arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és
együttműködjenek a jogi problémák kezelésében.
Tudáselemek megszerezhető ismeretek:

-

-

-

központi és helyi (regionális) társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél
(járulékigazgatási feladatok), valamint a magánbiztosítóknál szükséges igazgatási
ismeretek,
az egyes társadalombiztosítási, illetve magánbiztosítási ellátások, valamint egyéb
szociális ellátások megállapításához és folyósításához szükséges speciális
jogalkalmazói ismeretek,
foglalkoztatóknál felmerülő társadalombiztosítási kérdések intézéséhez szükséges
ismeretek,
működtetéssel és finanszírozással kapcsolatos ismeretek az egészségügyi
szolgáltatóknál,
az EU-hoz kapcsolódó szociális biztonsági koordinációs ügyek jogi szabályozásának
ismerete,
az egyes társadalombiztosítási ellátások jövőbeni fejlődési irányai.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A
szakképzettség
alkalmazási
lehetőségei
széleskörűek.
Elsősorban
a
társadalombiztosításban, munkahelyi kifizetőhelyeken, vagy családtámogatási ellátásokat
megállapító intézményeknél, helyi önkormányzatok szociális kérdésekkel foglalkozó
intézményeinél dolgozó, illetve a gyakorlat egyéb területein társadalombiztosítási
kérdésekkel foglalkozó, vagy ezzel a területtel foglalkozni kívánó szakemberek számára
nyújt képzési, illetve továbbképzési lehetőséget.
8.

A szakképzettség szempontjából
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

meghatározó

ismeretkörök

és

főbb

Alapozó ismeretek: 6-20 kredit
Jogi alapismertek, a szociálpolitika gazdaságtana; szociálpolitika; menedzsment és
informatika a társadalombiztosításban, statisztika, demográfia, polgári jogi és társasági
jogi ismeretek,
Szakmai törzsanyag: 10-30 kredit
Szociális jog, munkajog; egészségügyi szolgáltatások rendszere, nyugdíjbiztosítási, a
társadalombiztosítás pénzügyei, balesetbiztosítás, kötelező magánnyugdíjpénztárak
Differenciált szakmai anyag: 15-40 kredit
Önkéntes kiegészítő magánbiztosítások, fogyatékkal élők jogi helyzete, anyaság és
családtámogatási ellátások, a társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere, az Európai
Unió szociális joga.
Záróvizsga előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit
9.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

AZ O KTATÁSI

H IVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK

a) A képzés megnevezése: társadalombiztosítási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
b) A képzés kódja: c) A képzés besorolása: jogi képzési terület

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Szakirány(ok): Specializáció(k): Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A
Megszerezhető szakképzettség: társadalombiztosítási szaktanácsadó
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
Képzési idő: 3 félév
A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit
A nyilvántartásba vétel ideje:
• FF/563-1/2013. sz. határozat szerint
• FF/999-28/2013. sz. határozat szerint
A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév I. félév
A meghirdetés utolsó tanéve: Képzési együttműködések: A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
• ME 413/2012. számú szenátusi határozat (2012. november 29.)
Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Csák Csilla, 72131909451
Képzési és kimeneti követelmény: a Szegedi Tudományegyetem által létesített, az OHFHF/1730-4/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az FF/999-26/2013. sz.
határozattal módosított társadalombiztosítási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési
szak képzési és kimeneti követelményei

