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Tantárgyfél

év: 

3. tavaszi 

Meghirdetés 

gyakorisága: 

félévente 

Az ismeretek 

ellenőrzésének típusa: 

Gyakorlati jegy 

Félévi 

tanóraszám: 

8 

Kreditérték: 

4 

Tanórák száma az oktatás jellege szerinti bontásban 

Előadások tanóráinak száma:  

Szemináriumok vagy gyakorlatok tanóráinak száma: 8 

 

Tantárgy felvételének előkövetelménye:  

Szociális szolgáltatások rendszere I.-II., Szociálpolitikai stratégiák I.-II. Szociális szervezet jogi keretei, 

Szervezet és vezetéselmélet, Szervezetalakítás és folyamatszervezés, Közgazdasági alapok, Szociális 

paradigmák, Projektmenedzsment, Gyakorlati projekt I.-II. 

 

További képzések, amelyekben a tárgy kötelező vagy kötelezően választható (félévszám): - 

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  

A hallgató képessé váljon a saját intézményét teljes komplexitásában, átfogóan elemezni, értékelni és 

lehetőség szerint fejleszteni az eddig tanult ismeretek beépítésével. A hallgató képes legyen arra, hogy a 

személyes vezetés és a vezetői szerepek eszközrendszerét a gyakorlatban hasznosítsa. 

 

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.  

Helyzetértékelés módszerei és eszközei, valamint ezek beépítése a közép és hosszútávú intézményi 

tervekbe.  



 
 

 

A vezetői jelentések / dokumentumok konszolidációjának felügyelete a pontosság és a teljesség 

biztosítása érdekében. Erőforrások hatékony mobilizálása. Szolgáltatási területen belül és kívül meglévő 

tudásterületek integrálása, együttműködések és partnerségek kialakítása. 

Vezetői szintek és szerepek szerinti eszközök és lehetőségek felismerése. 

Intézményi értékelési rendszer és motivációs rendszer kidolgozása. 

Intézmény küldetésének kialakítása és megvalósítása szervezeti szinteken a munkatársak bevonásával. 

Panaszkezelés, ellátotti, dolgozói vélemények visszacsatolása az intézmény fejlesztési folyamataiba. 

Lehetséges fejlesztési területek beazonosítása. 

 

 


