
 
 

 

Képzési 

forma 
Munkarend 

Finanszírozási 

forma 

(HUF/félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Felvételi követelmények 

M N A 

4 szóbeli felvételi 

M N K     375.000,- 

M L A 

4 szóbeli felvételi 

M L K     375.000,- 

 

 

SOCIAL POLICY (MA) 

2020. 

 

Képzési 

forma 
Munkarend 

Finanszírozási 

forma 

(HUF/félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Felvételi 

követelmények 

M N Á     100.000,-* 

4 oral exam 
M N 

K     375.000,-

+100.000,-* 

* A szociális munka (angol nyelven) mesterképzési szakon résztvevők (a finanszírozási formától függetlenül) további 

100 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek 

 

 

AJÁNLÁS 

 

Miért a Szociálpolitika mesterszak? 

 

A szociálpolitika mesterszak sajátossága, hogy egyszerre készíti fel a hallgatókat a szociális 

munka magasabb szintjére, a szociális intézmények menedzseri feladataira, és szakpolitika 

művelésére.  Az eddigi évfolyamok hallgatói általában a következőkkel indokolták, hogy miért 

ezt a szakot választották:  

- Már hosszabb ideje szociális munkásként dolgoznak, és szakmai továbblépésük 

érdekében szeretnének mélyebben megérteni a segítő munka szervezeti, jogi, 

szakpolitikai környezetét. 

 

 

SZOCIÁLPOLITIKA 

mesterszak  

(MA) 

2020. 
 



- Szociális vagy egyéb szervezetben már vezetői beosztásban dolgoznak, illetve arra 

aspirálnak, és ehhez van szükségük speciális kompetenciák megszerzésére. 

- Akár a szociális védelem területén, akár más területen tevékenykednek (például mint 

országgyűlési képviselő, egyházi személy, civil szervezet vezetője stb.), kompetenssé 

kívánnak válni a szakpolitikák alkotásának, elemzésének, igazgatásának kérdéseiben. 

 

 

Miért a Pécsi Tudományegyetemen? 

 

Két másik nagy hazai egyetem mellett a PTE-n működik hosszabb ideje Szociálpolitika 

mesterszak. A pécsi képzés sajátossága, hogy itt a hallgatók – a törzsképzést követően - területi 

szociálpolitika specializáció keretében szereznek elmélyült ismereteket. A képzés elkötelezett 

a társadalmi problémák területi jellemzőinek (például a kistelepüléseken vagy nagyvárosokban 

jelen lévő szegregációnak) a feltárása, a kezelésüket szolgáló megoldások kutatása és oktatása 

iránt.  

 

A KÉPZÉS CÉLJA 

szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismereteik 

birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való 

részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek 

képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és 

oktatására. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

 

 

A KÉPZÉS EREDMÉNYE 

a) A mesterképzési szakon végzettek tudása 

Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket. 

Ismeretekkel rendelkezik különösen a társadalmi egyenlőtlenség, a társadalmi igazságosság, a 

társadalmi kockázatok, az emberi és állampolgári jogok összefüggéseiről. 

Ismeri és érti a szociálpolitika elméletét megalapozó társtudományok, a szociológia, a jóléti 

közgazdaságtan, az állam- és jogtudomány, a politikatudomány fogalmi rendszereit, 

lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. 

Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a társtudományoknak azokkal a részterületein, melyek 

szükségesek a szociálpolitika műveléséhez. 

Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a szociálpolitika minden fontosabb szegmenséről, érti az 

annak működését meghatározó folyamatokat, ezek közé tartoznak különösen a 

szociálpolitika korszerű elméletei, felfogásmódjai, a történeti és jelenkori modelljei, a hazai 

és nemzetközi szociálpolitikai rendszerek felépítését és működését befolyásoló ideológiai, 

gazdasági, politikai tényezők, a szociális biztonság és a szociális védelem intézmény- és 

ellátórendszerei, továbbá az azok felépítését és működését befolyásoló elméleti, 

módszertani és más tényezők. 

Birtokában van a szociálpolitikai szakmai munkában közvetlenül alkalmazható módszertani 

tudástartalmaknak, különösen a szociálpolitikai kutatás és elemzés, a szociálpolitikai 

tervezés és politikaalkotás, szociális közszolgáltatások és intézmények szervezése és 

vezetése területén. 

Ismeri és érti a szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszert érintő metodológiai fejlesztések 

lényegét, átlátja a főbb fejlődési tendenciákat. 

Ismeri és érti a hazai, európai és globális társadalmi problémákat, ismeretei birtokában képes 

értelmezni a társadalmi problémák létrejöttét, hatásait, értelmezését, kezelését befolyásoló 

tényezőket. 



Ismeretei kiterjednek különösen azoknak a tényezőknek a szerepére, amelyek gátolják fontos 

szükségletek kielégítését, az erőforrások méltányos és funkcionális elosztását. 

Ismeretei birtokában eligazodik a társadalmi döntéshozatali mechanizmus működési módjában 

és hatásaiban, továbbá képes értelmezni az érdekütköztetés és az érdekérvényesítés 

szociálpolitikában jelentőséggel bíró fajtáit és alkalmazásuk módját. 

Ismeri és érti a korábban megtanult idegen nyelvek szaknyelvi anyagát, ennek birtokában képes 

idegen nyelvű szakmai forrás felhasználására. 

Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely magabiztos szellemi, műveltségi 

hátteret ad a társadalomtudományok magasabb szintű műveléséhez, az eredményes és 

hatékony értelmiségi munkához. 

 

b) A mesterképzési szakon végzettek képességei 

Ismeretei birtokában képes a társadalmi folyamatok, különösen a társadalmi szükségletek, 

problémák és kockázatok tudományos igényű és interdiszciplináris elemzésére. 

Képes a szociálpolitika szakmai feladatainak megoldása során az önálló elemzésre, értékelésre 

és a különböző következtetések szintetizálására. 

Képes azoknak a tényezőknek az elemzésére, amelyek a szociálpolitikára hatást 

gyakorolhatnak. 

Képes a szociálpolitikai tevékenység társadalmi, gazdasági hatékonyságának, társadalmi 

elfogadottságának mérésére. 

Képes társadalom- és szociálpolitikai rendszerek, szociális védelmi és ellátórendszerek 

komplex elemzésére. 

Rendelkezik a racionális elemzés, problémamegoldás, döntéshozatal, érvelés képességével, 

melynek birtokában képes a szociálpolitika területére tartozó szakmai feladatok 

megoldására. 

Képes beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére, 

megvalósítására. 

Képes közösségek szervezésére és fejlesztésére, érdekeik képviseletére, szociális közigazgatási 

tevékenységre, szociális ellátórendszerek szervezésére, szociális intézmények fenntartói, 

illetve vezetői feladatainak ellátására. 

Képes társadalmi szervezetek létrehozásában és működtetésében való közreműködésre. 

A társadalom- és szociálpolitika területén képes a hazai és külföldi tudományos és szakmai 

források feltárására, feldolgozására és szakmai munkája során a leszűrt következtetések 

gyakorlati alkalmazására. 

Szakterületének egyes részterületein képes kutatási tervek, fejlesztési programok, tervezetek, 

dokumentumok, kidolgozására. 

Képes a sikeres kommunikációra különböző személyekkel, csoportokkal, illetve a 

nyilvánossággal. 

Képes a szervezeten belüli és a szervezeten kívüli együttműködésre; így különösen szervezeten 

belüli folyamatok irányítására, interdiszciplináris teamben, nemzetközi együttműködésben 

folyó tevékenységre, projekt keretében történő munkavégzésre. 

Rendelkezik az önálló, kreatív munkavégzés képességével, mely alapján képes önálló szakmai 

koncepciók kidolgozására, ismeretei és szakmai nézőpontja megújítására, koncepciójának 

képviseletére és mások koncepciójának elfogadására. 

 

Területi szociálpolitika specializáción a szociálpolitikus 

a) tudása 

Ismeri és képes értelmezni a területi tényezők társadalmi szerepét, a területi tényezők 

társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási és más hatásait, a társadalmi hátrányok területi 

összefüggéseit, és a politizálás, igazgatás, közszolgáltatás területi, illetve helyi kereteit. 



Magas szinten ismeri a területi szociálpolitikát meghatározó tényezőket, típusait és 

hatásrendszerét. 

b) képességei 

Képes a területfejlesztésre, illetve a területi szociális ellátásra irányuló rendszerek komplex 

elemzésére a területfejlesztési politikák és eszközök, vidékfejlesztés, humán erőforrás 

fejlesztés, regionális, kistérségi és települési szociálpolitika működése területén. 

Módszertani ismeretei birtokában képes a területfejlesztés és a területi szociálpolitika körében 

szakpolitika-elemzés, értékelő kutatás, illetve más értékelő módszer alkalmazására. 

A területfejlesztés és a területi szociálpolitika körében képes szakpolitikai tervezetek 

kidolgozására, projektmunkára, érdekképviseleti tevékenységre, illetve közigazgatási és 

szolgáltató szervezetek keretében végzett munkára. 

 

 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK 

Az oklevél – a szorosan vett szociálpolitika körén túl – sokféle területen felhasználható, így 

például a közigazgatásban, a különféle humán szolgáltató intézményekben, a piaci és a 

nonprofit szektor területén. Fontos tudni, hogy a jogszabályok mind a közigazgatás, mind a 

szociális és gyermekvédelmi ellátások körében sokféle munkakör betöltését teszik lehetővé a 

szociálpolitikus oklevéllel rendelkezők számára. A mesterszakos oklevelet megszerzők jelentős 

része már rendelkezik állással, és az új oklevél munkaköri előrelépéshez, vezetői beosztás 

elnyeréséhez, vagy munkahely-váltáshoz szükséges. Lényeges információ, hogy a KSH adatai 

szerint szociális területen az utóbbi években komoly munkaerőhiány alakult ki. 

A végzettek jelentős része a szociális és gyermekvédelmi intézményekben szervezetekben 

dolgozik közalkalmazottként. Ugyancsak sokan dolgoznak a közigazgatás különböző szintjein 

és területein köztisztviselőként. A harmadik csoportot azok jelentik, akik egyéb területen 

(egyházi vagy civil szervezetben, politikusként,  stb.) használják fel a képzésben szerzett tudást. 

 

Jellegzetes pályák: 
 

- szociális, gyermekvédelmi, illetve egyéb humán szolgáltató intézmény vezetője 

- a fenti intézményekben önálló, illetve speciális feladatot ellátó munkatárs 

- a közigazgatásban vezetői, illetve ügyintézői munkakör betöltője 

- a kormány központi szerveinél tervező, elemző feladatot végző munkatárs 

- érdekvédelmi, illetve egyéb nem állami szervezet munkatársa 

- a piaci szektorban különféle szolgáltatások tervezője, irányítója 

 

 

 

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a 

szociálpedagógia alapképzési szak. 

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 

2020. január 6-ig, de legkésőbb 2020. március 31-ig 

 

Szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, politikatudomány alapképzési szakokon 

szerzett szakképzettség esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a 

kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

http://btk.pte.hu/urlapok/kreditelismertetesi_urlap


összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit (a felvételhez legalább 15) a szociális munka 

és a szociálpolitika alapismereteiből. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint. 

 

A fentiektől eltérő diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a 

jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben 

meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit (a felvételhez legalább 30) a 

szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből, amelyből 

legalább 15 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika 

témaköreiből legyen elismerhető. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló 

képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a felsőoktatási 

intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint. 

 

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól 

(továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a 

TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát 

a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek 

párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a 

jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb 2020. július 9-ig 

beküldeni.  

 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti 

követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával 

vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni 

a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie. 

 

Az előzetes munkatapasztalat elismerése (validáció): 

 

A kreditek elismerése történhet az előzetes munkatapasztalat elismertetésével is  

 

Az egyetem kreditátviteli bizottsága az előzetesen nem formális, informális tanulás során 

megszerzett tudást, munkatapasztalatot tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. 

(Nftv. 49.§ (6) bekezdése, PTE TVSZ 54.§ (2) bekezdése).  

A szociálpolitika mesterképzési szak esetében a jelentkezés előtt megszerzett tudás, 

munkatapasztalat elismerése során annak vizsgálatára kerül sor, hogy a jelentkező megszerzett 

kompetenciái megfeleltethetők-e a PTE szociális munka alapszak mintatantervében szereplő 

tantárgyaknál megnevezett kompetenciákkal. A szakon a szociális munka, a szociálpolitika, a 

szociológia és a jogtudomány alapismeretei körébe tartozó kreditek szerezhetők meg az 

előzetes tudás/munkatapasztalat elismerésével. (Különösen a szociális szolgáltatások és a 

szociális igazgatás területén végzett tevékenység adhat alapot ilyen kompetenciák 

megszerzésére, de – amennyiben azzal az alapszakra jellemző kompetenciák megszerezhetőek 

voltak – bármely más területen szertett munkatapasztalat is figyelembe vehető.) 

 

Az előzetesen megszerzett tudás, munkatapasztalat elismertetése érdekében kérelmet kell 

benyújtani, mellékelve az alábbiakat tartalmazó portfoliót: 

a) szakmai önéletrajz, 

b) az eddigi tanulmányok felsorolása (a dokumentumok fénymásolt példányával)  

c) munkatapasztalat leírása (részletesen kifejtve, hogy milyen munkakörnyezetben, mely 

munkatevékenység során tett szert a kompetenciákra, csatolva a munkahely által kiadott 

igazolást) 



 

B) A szóbeli felvételi vizsga  

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai 

életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga 

tárgyköreit a Kar a honlapon közzéteszi.  

 

 

C) Pontszámítás 

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok 

(előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a 

többletpontok (max. 10) összege ad. A felvételi ponthatár a szakon általában 75-80 pont körül 

alakul. 

 

 

KÉPZÉSI JELLEMZŐK 

Képzési terület: társadalomtudomány 

Képzés kezdete: 2020. szeptember 

Helyszín: Pécs  

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta, 

levelező munkarendben: félévente 3-4 alkalom (csütörtök 8.30 

órától péntek 17.00 óráig) (További online vagy személyes 

konzultációs lehetőséget szükség esetén biztosítunk!) 

 

A képzés elmélet-gyakorlat orientációja: kiegyensúlyozott. 

 

 

FŐBB SZAKTERÜLETEK 

Társadalomtudományok (szociológia, multidiszciplináris társadalomtudományok) 70-90 

kredit, amelyből 

- társadalom- és szociálpolitika 50-70 kredit, 

- állam- és jogtudomány, gazdaságtudomány, bölcsészettudomány 10-40 kredit. 

A választható specializációk a szakterület műveléséhez: 

a) területi szociálpolitika. 

A választható specializációk minimális kreditértéke a képzés egészén belül 30 kredit. 

 

A szakmai gyakorlat követelményei 

A szakmai gyakorlat a szociálpolitika műveléséhez kapcsolódó, projektszerű, külső terepen 

végzett, összesen legalább 240 óra intenzív szakmai munkát jelent, amelynek kreditértéke 8-12 

kredit. A külső terepen folyó terepgyakorlatokon kívül a terepgyakorlat részét képezik a nem 

terepen folyó képzési formák is (kutatási terepmunka és a kutatást feldolgozó szeminárium, 

műhelyszeminárium és projektgyakorlat, a gyakorlathoz, a terepeken folyó szakmai munkához 

kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szeminárium). 

A terepgyakorlat feladata, hogy a hallgató képessé váljon az elméleti, módszertani ismeretek, 

valamint a képzés során megszerzett új gyakorlati tapasztalatok integrálására; továbbá hogy a 

hallgató elsajátítsa a mesterképzési szakon megszerezhető gyakorlati kompetenciákat. A 

hallgató - az intézmény döntése alapján - a gyakorlatnak legfeljebb egyharmad részét teljesítheti 

saját munkahelyén. 

 

http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/tema_szocialpolitika_ma.pdf
http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/tema_szocialpolitika_ma.pdf


Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 

 

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit 

teljesítik. 

 

 

SPECIALIZÁCIÓK  

 területi szociálpolitika 

 

 

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE 

okleveles szociálpolitikus (Social Policy Expert) 

 

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE BTK DOKTORI (PhD) ROGRAMJAIBA  

Demográfiai és Szociológiai Doktori Iskola 

Web: http://szociologia.btk.pte.hu/doktori-iskola  

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok 

Program 
Web: www.idi.btk.pte.hu 

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Politikatudomány Program 
Web: www.idi.btk.pte.hu 

Pszichológia Doktori Iskola 
Web: http://pszichologia.pte.hu/doktori-iskola-0 

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola/Nevelésszociológia Program  
Web: http://www.nevtudphd.pte.hu  

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda 

Tel.: 72/501-513 

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu  

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu   

 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete 

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék 

Tanszéki honlap: http://szocialismunka.btk.pte.hu  

 

 

 

http://szociologia.btk.pte.hu/doktori-iskola
http://www.idi.btk.pte.hu/
http://www.idi.btk.pte.hu/
http://nti.btk.pte.hu/doktori/
mailto:btkfelvi@pte.hu
http://www.btk.pte.hu/
http://szocialismunka.btk.pte.hu/

