
Tájékoztató a KRE Szociális és Egészségtudományi Kar  

Hallgatói gyakorlatok teljesítéséről  

2019/2020 II. félév-re vonatkozóan 

 

Intézetünk a 3/2020 (III. 11.) sz. Rektori utasítással és tájékoztatással összhangban, a 

Kormány veszélyhelyzetre vonatkozó döntése alapján, az alábbi módon szabályozza a 

Szociális munka és Diakónia szak gyakorlatainak teljesítését a 2019/2020. tanév II. félévére 

vonatkozóan. 

A Szociális Munka és Diakónia Intézet képzései gyakorlatorientált jellegüknél fogva nagyban 

építenek a félévek során elvégzett terepgyakorlatokra. A jelenlegi társadalompolitikai, 

egészségpolitikai és közegészségügyi intézkedések azonban nem teszik lehetővé a 

gyakorlatok személyes jelenlét által történő teljesítését. 

Szociális munka és Diakónia szakos Hallgatóink ebben a félévben felvett gyakorlataikat az 

alábbiak szerint teljesíthetik: 

1. a) Azon Hallgatók, akik jelenleg is szociális területen dolgoznak (munkaviszony) 

lehetőségük van a munkáltató által kiállított munkáltatói igazolás (1. sz. melléklet) 

benyújtásával, valamint egy önreflexiós dolgozat megírásával abszolválni a félévet. 

 

1. b) Azon hallgatók, akik a rendkívüli helyzet alatt, a gyakorlati idővel azonos, vagy 

annál nagyobb óraszámú önkéntes munkával segítették valamely szociális intézmény 

munkáját, lehetőségük van az önkéntes munkát biztosító szervezet által kiállított 

munkáltatói igazolás (2. sz. melléklet) benyújtásával, valamint egy önreflexiós 

dolgozat megírásával abszolválni a félévet. 

 

A dolgozat formai követelményei: 

Terjedelme: minimum 5 maximum 7 oldal; 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus. 

A dolgozat tartalmi követelménye: 

A Hallgató mutassa be saját szociális intézményének rendkívüli helyzetben megvalósuló 

szakmai működését! 

Néhány szempont a bemutatáshoz: 

- Intézménye aktív feladatellátó maradt a rendkívüli helyzet során (jelenleg is működik-

e vagy bezárták)? 

• Hallgató szakmai véleménye szerint ez indokolt-e? 

- Milyen eltéréseket tapasztal az átlagos működéshez képest? 

- Milyen erőforrásokra van szükség a megváltozott működés teljesítéséhez? 

- Mi a realitás az erőforrás-szükséglet változása kapcsán? 

- Mennyire követhetőek/tarthatóak a szakmai szervek (pl. EMMI) által kiadott, 

rendkívüli helyzetre vonatkozó ajánlások? 



- Milyen a kliensek magatartása a rendkívüli helyzetben? 

- Mennyire sikerült őket támogatni ennek optimális kezelésében? 

- Milyen szakmai készségek értékelődnek fel a rendkívüli helyzet során? 

- Milyen tudás, előzetes felkészülés hiánya vált már most világossá a rendkívüli helyzet 

kezelése kapcsán? 

- Milyen külső segítség lenne a rendkívüli helyzetben indokolt és szükségszerű? 

A szempontok igény szerint bővíthetőek, illetve a Hallgató által ezektől függetlenül 

fontosnak, szakmailag lényegesnek, illetve a hallgatót foglalkoztató tartalom is a dolgozatba 

foglalható. 

 

Leadási határidő, formai keretek: 

• munkáltatói igazolás: 2020. 05.04. 

• önkéntes munka igazolása: 2020. 05. 04. 

• önreflexiós dolgozat: 2020.05.31. 

• továbbítandó: szek.szmdi.gyakorlat@kre.hu email címre 

• formai keretek: a félév elején kiadott gyakorlati útmutató szerint 

 

2. Azon Hallgatók, akik jelenleg nem szociális területen dolgoznak, egy a gyakorlati tanár 

által kiadott projektfeladat elvégzésével teljesíthetik a félév során felvett gyakorlataikat. 

A projektfeladatok a félév során már teljesített gyakorlati óraszám függvényében, személyre 

szabottan kerülnek meghatározásra, és egyeztetve a Hallgató és a gyakorlati tanár között. 

A személyre szabott hallgatói projektfeladat egyeztetésének kezdeményezése a hallgató 

felelőssége. A gördülékeny feladatelvégzés érdekében a gyakorlatért felelős gyakorlati 

tanárokkal az alábbi elérhetőségen vehető fel a kapcsolat: 

nagykőrösi képzési hely: Rézsó-Nagy Réka – rezso.nagy.reka@kre.hu 

 budapesti képzési hely: Szalainé Miklós Melinda – szalaine.miklos.melinda@kre.hu 

Leadási határidő ez esetben is 2020.05.31. 

 

3.A Kar Szociálpedagógia szakos Hallgatói gyakorlatairól a szakfelelős külön tájékoztatása az 

irányadó.  

 

Budapest, 2020. április 14. 

 Birinyi Márk sk. 

 tanszékvezető 
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