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SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA 
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

* Mi ez? Kiknek ajánljuk?

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik 
szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok 
vállalására képesek. A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi 
igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket 
szereznek a szociális munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és 
használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. 
Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek 
birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális és 
mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel 
együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, 
helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok 
együttműködésének „facilitálására”.  

A képzés felsőfokú szociális munkás asszisztens végzettséget ad. 

A szak a társadalomtudományi képzési területhez tartozik, a képzési idő 4 félév. 

Nappali és levelező (szombati napokon) formában is indítjuk. 

A 4 félév alatt 120 kreditet lehet megszerezni. 

A nálunk végzett asszisztensek folytathatják tanulmányaikat 
egyetemünk felsőoktatási alapszakjain (BA képzéseken) Szociológia vagy Szociális 
munka alapszakon. Ezeken a szakokon a felvételinél a felsőoktatási szakképzés 
többletpontot jelent! 
A felsőoktatási szakképzés során szerezett 120 kreditből: 

 szociális munka alapszakon (BA) 90 kreditet
 szociológia alapszakon (BA) 30 kreditet ismerünk el.

Ez azt jelenti, hogy ezeken a képzéseken a képzési idő lerövidül, pld. a Szociális munka 
alapszakon a 7 félév helyett 4 félévet kell elvégezni! 

*Legjellemzőbben betölthető munkakörök a 

végzettséggel: 

 Irodai szakmai irányító, felügyelő

 Szociális segítő

 Nevelőszülő, főállású anya

 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző

 Egyéb máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője



*Hogyan lehet jelentkezni?

Magyarországi felsőoktatási intézménybe felsőoktatási szakképzésre, az jelentkezhet, 

aki legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, 

tanúsítvánnyal, oklevéllel rendelkezik. 

A felsőoktatási intézmények által folytatott, felsőfokú szakképzettséget adó szakképzés a 

felsőoktatási szakképzés. A felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony 

keretében folytatott szakképzés az felsőfokú szakképzettséget ad, újabb végzettségi 

szintet azonban nem. Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettséget tanúsító 

oklevelet lehet szerezni. 

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű 
érettségiért járó többletpontokkal együtt (de emelt szintű érettségit tenni a felvételhez 
nem kell!), de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 
220 pontot, és – értelemszerűen – az adott képzésen az intézmények által 
megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 
2014. július 24-én megállapítandó ponthatárt.1

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az 
alábbiak szerint kell kiszámítani: 

 a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
 a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

 az érettségi pontok kétszerezésével.

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet 
kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a 
számítható többletpontokat (kivéve: az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt 
szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen 
elért helyezésért, illetve az Országos Művészeti Tanulmányi versenyek alapján járó 
többletpontokat). A tanulmányi pontok és többletpontok számítása az előző részben 
foglaltak szerint történik. Felsőoktatási szakképzésben a felsőoktatási intézmények, ha 
nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot 
számolni, akkor a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban 
lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi 
pontok megállapítása. 
A felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén, a fentieken túlmenően az alapképzésre, 
osztatlan mesterképzésre vonatkozó pontszámítási szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni. (forrás: www. felvi.hu) 

Jelentkezni ugyanúgy kell, mint más képzésekre, lehet a 
www.felvi-hu oldalon is elektronikusan. 

A határidő: 2014. február 15.

További információk a pontszámítással kapcsolatosan:

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/
FFT_2014A/2_menetrend_es_szabalyok/24_pontszamitasi_modszerek/242_felsooktatasi_szakkepzes 

1
 forrás: www.felvi.hu 

Információ kérhető: dr. Kozma Judit tanszékvezetőtől, Tel.: 06 20 4656497; 06 1 3632165 vagy 
Graholy Éva tanszéki titkárnőtől, Tel.: 06 46 565111, 2184 mellék (munkaidőben)
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