Igazságügyi szociális tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: igazságügyi szociális tanácsadó
szakirányú továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: igazságügyi szociális tanácsadó
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: jogi képzési terület
4. A felvétel feltétele:
A bölcsészettudomány; társadalomtudomány; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai;
orvos- és egészségtudományi; pedagógusképzés; sporttudomány; szakképzés művészeti
szakképzés, illetve alapfokú művészetoktatás, hitoktatás, közismereti és a szakmai, illetve a
művészeti nevelés-oktatás speciális területei képzési területen alapképzésben szerzett
alapfokozat és szakképzettség.
Egyéb képzési területen alapképzésben szerzett alapfokozattal és szakképzettséggel
rendelkezők a képzésben akkor vehetnek részt, ha legalább 1 év szakmai gyakorlattal
rendelkeznek a pártfogói tevékenység vagy a büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos
szociális munka területén.
5. A képzési idő: 4 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
Megszerezhető ismeretek, elsajátítandó kompetenciák:
− átfogó ismeretek a hazai alkotmányos- és jogrendszerről, garanciális szabályairól és az
adatvédelem kérdéseiről;
− megismerik és értelmezik a büntető igazságszolgáltatás és a bűnözéskontroll elméleti és
gyakorlati működését;
− részletesen megismerik a családi jog, a gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás, szociális és
egészségügyi ellátások rendszerét, és a közigazgatás elméletét és gyakorlatát;
− képességet szereznek a főbb deviáns magatartások (például mértéktelen alkohol-, illetve
kábítószer-fogyasztás), különösen pedig a bűnözés, mint társadalmi jelenség s egyedi
magatartás hátterében álló folyamatok felismerésére és megértésére;
− az elmélet mellett gyakorlati tudásra is szert tesznek a jogi informatika, a
határozatszerkesztés és az ügyvitel terén;
− romológiai alapismeretekhez jutnak;
− tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket szereznek.
Készségek, a szakképzettség alkalmazása:
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végzők
képesek lesznek arra, hogy

− szervezzék az igazságszolgáltatási hatóságok által alkalmazott szankciók végrehajtását;
ellenőrizzék és felügyeljék a bűnelkövetőt a közösségben; erősítsék a jogkövető
magatartás kialakításának szándékát,
− a büntetőjogi szankciók és jogkövetkezmények végrehajtása során érvényesítsék a
sértettel és a közösséggel kapcsolatos jóvátételi szándék kialakulását;
− a szükségletek, erősségek, a problémahelyzetek, valamint a veszélyhelyzetek értékelésére
és a beavatkozási módszerek meghatározására;
− pártfogó felügyelőként elhelyezkedni, illetve az eddigi pártfogó felügyelői tevékenységet
jogi szempontból még szakszerűbben ellátni;
− az igazságszolgáltatási szervek munkáját segíteni, és a bűnüldöző illetve a büntetőigazságszolgáltatási szerveknél, illetve más intézményeknél, szervezeteknél a
bűnelkövetők társadalmi integrációját szolgáló tevékenységet még hatékonyabban ellátni;
− a szociális területen érintett - akár állami/önkormányzati (például gyermekvédelem,
gyámügyi, szociális osztályok), akár civil (például egészségügyi ellátások, otthonápolási
szolgálatok, stb.) - szférában történő munkavégzésre, a közigazgatási eljárások
ismeretében a kívánt cél/érdek/feladat eredményesebb teljesítésére;
− a különféle deviáns magatartások hátterében álló folyamatokat felismerésére, az okok
kezelésére, az érintett személyek számára (például iskolai alkalmi drogfogyasztás,
felnőttkorban jelentkező alkoholbetegség) a megfelelő megoldás illetve segítség
meghatározására;
− romológiai ismereteik birtokában az adott kisebbséggel történő hatékonyabb
együttműködésre;
− az egyének jogainak és kötelezettségeinek figyelembevételével képesek lesznek
diszkriminációmentes és a lehető legmagasabb szintű szolgáltatás nyújtására;
− képesek lesznek hatékony munkakapcsolatok és együttműködés kialakítására a más
intézményeknél dolgozó szakemberekkel.
A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:
− az adott alapképzésben szerzett, saját szakterületéhez kötődő alapismeretek gyakorlati
alkalmazása,
− a személyek közötti faji, szociális és kulturális különbségek felismerése és az ilyen
természetű problémákkal történő foglalkozás,
− problémák és megoldandó kérdések meghatározása és elemzése, a megoldási javaslatok
megfogalmazása,
− szociális érzékenység, segítőkészség,
− nyitottság a társadalmi problémák, ellentmondások felismerésére,
− a problémák megoldása iránti elkötelezettség és a konfliktusok kezelésének képessége,
− jó kommunikációs készségre és kapcsolatteremtő képességre épülő munkakapcsolatok
kialakítása és fenntartása.
8. A szakképzettség szempontjából
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

meghatározó

ismeretkörök

és

a

főbb

Jogtudományi alapismeretek: 4-8 kredit
Szakmai törzsanyag: 40-60 kredit
(a közigazgatási, szociális, családjogi és a büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos
ismeretek)
Jogi kiegészítő ismeretek: 15-22 kredit

(mediációs ismeretek, ügyvitel, határozatszerkesztés)
Kiegészítő társadalomtudományi ismeretek: 8-12 kredit
(szociálpszichológia, bűnmegelőzési ismeretek)
A záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek: 10-30 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
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A képzés megnevezése: igazságügyi szociális tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
A képzés kódja: A képzés besorolása: jogi képzési terület
Szakirány(ok): Specializáció(k): Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A
Megszerezhető szakképzettség: igazságügyi szociális tanácsadó
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
Képzési idő: 4 félév
A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
A nyilvántartásba vétel ideje:
• OH-FHF/1732-7/2008. számú határozat jogerőre emelkedése
• FF/996-32/2013. számú határozat szerint
A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. 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 határozat(ok) adatai:
• ME 76/1/2008. számú szenátusi határozat
• ME 76/2/2008. számú szenátusi határozat
Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné dr. Váradi Erika, 72131884657
Képzési és kimeneti követelmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Miskolci
Egyetem által létesített, az OH-FHF/1696-4/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az
FF/996-30/2013. számú határozattal módosított igazságügyi szociális tanácsadó
szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

