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Tantárgy felvételének előkövetelménye: 

Szociális szolgáltatások rendszere I., Szociálpolitikai stratégiák I., Szociális szervezet jogi keretei, 
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További képzések, amelyekben a tárgy kötelező vagy kötelezően választható (félévszám): - 

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  

A szociális menedzsment ismeretek szervezeti szinten történő alkalmazásának elősegítése. A helyi 

szükségletekhez igazodó szolgáltatási folyamatok kialakítására, fenntartására és konstruktív átalakítására 

való felkészítés. A helyi szintű együttműködések kialakítása, fejlesztése, elemzése a kliensutak 

követhetőségének szempontjai szerint. 

 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  

A tantárgy mindhárom féléven keresztül végig kíséri a hallgatók elméleti szintű tudásának a gyakorlatba 

való átültetését. A hallgatók a képzés végére az ismereteken kívül, gyakorlati tudásra is szert tesznek, 

valamint lehetősége lesz a hallgatóknak a képzés során bemutatni, hogy milyen eszközökkel, 

technikákkal, szemléletváltással tudja a szolgáltatásfejlesztést, a szervezeti-, ágazati együttműködést 

minél hatékonyabban beültetni saját intézményére.  

A tantárgy keretén bemutatásra kerül, hogy egy vezetőnek a gyakorlatban mire kell odafigyelnie, hogy 

szolgáltatásában a szervezet- központúság helyett a kliens- centrikusság érvényesüljön. Cél annak 

bemutatása gyakorlati példákon keresztül, hogyan építhető a szolgáltatásnyújtás folyamatába az állandó 



 
 

 

monitorozás és visszajelzés, az így kapott információk elemzése pedig hogyan fordítható vissza a 

szolgáltatás nyújtás folyamatába. 

A hallgató saját intézményében elemzi a szervezeti struktúrát, valamint azt, hogy vezetőként hogyan 

alakította ki azokat a kereteket, amelyek kijelölik a munkatársak szerepeit, feladatait, hatásköreit, az 

együttműködés, és a koordináció eszközeit. A belső ügyfél fogalma a szociális szolgáltatást nyújtó 

szervezetekben.  

Jó gyakorlatok bemutatásán keresztül megismerhetik a hallgatók  

 a munkatársak és az igénybevevők, vagyis a belső szereplők döntésekbe, és a 

szolgáltatások fejlesztésébe való bevonásának lehetőségeit.  

 a munkatársak motiválásának, szakmai személyiségük karbantartásának lehetőségeit 

 az integrált szolgáltatások kialakításának tipikus követelményeit. 

A személyes jelenléti órákon túl a hallgatók ebben a gyakorlati félévben is választanak terepintézmények 

közül és ott látogatást tesznek, majd beadandó házidolgozatot írnak. 

 

 


