Bemutatkozás

Köszöntjük a Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéken!
A szociális munkás hivatást azok választják, akikben erõs szándék él a kapcsolati,
érzelmi és megélhetési problémákkal megküzdeni nem tudó személyek, családok, és
közösségek segítésére - erõforrásaik mozgósítása, érdekérvényesítõ képességük,
személyközi viszonyaik, kommunikációs készségük fejlesztése révén. A szociális munkás
alapvégzettséggel rendelkezõ szociálpolitikusok a szociális védelem rendszerének
tervezésében, építésében és fejlesztésében szerzett tapasztalataik, jártasságuk által
válnak a társadalmi integráció erõsítésének szakértõivé. A szociális munkás és a
szociálpolitikus alapvetõ emberi értékeket képviselve végzi professzionális, az egyént
és a közösséget egyaránt szolgáló, erõforrásokat mozgósító, a szociálpolitika intézmény- és
eszközrendszerét, stratégiáját fejlesztõ, megújító tevékenységét.

A Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék oktatási tevékenysége felkészült,
elkötelezett, innovatív, önálló és kritikai gondolkodásra képes, ugyanakkor kollektív munkára
alkalmas szakemberek képzésére irányul. Biztos szemléleti alapokat, szerteágazó
szakmai ismereteket, integrált tudást nyújt többek közt a szociális esetkezelés, a
kommunikáció, a szociálpolitika, a szociológia, a jog, a közgazdaságtan, a pszichológia és a
kutatásmódszertan területén. A képzés során figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgató a
szociális munka gyakorlásához szükséges, az emberi fejlõdéssel, viselkedéssel, a
társadalmi, gazdasági és kulturális intézményekkel kapcsolatos integrált tudást
szakmai fórumokon is képes legyen megjeleníteni. A tantermi órák és a terepmunka
kiegyensúlyozott kapcsolatát megvalósító képzés folyamatos szerepfejlõdésre, egész
életen át történõ tanulásra motivál és orientál.
Tudományos téren a kritikai kérdésfeltevésre, a társadalmi jelenségek hátterének
kutatására és értelmezésére, a szociális folyamatok elemzésére, az empirikus
vizsgálatokkal tesztelt tudás alkalmazására képes szakemberek képzése a célunk. Az
elméletileg alátámasztott, reflektív, kulturális sajátosságokkal számoló és ökológiai
érzékenységet is magában foglaló tudás biztos alapot nyújt a szociális szakember
változást katalizáló, jog- és érdekérvényesítõ törekvéseket mozgósító, szociális
intelligenciát fejlesztõ tevékenységéhez.
A képzés szocializál a felelõsségteljes, rugalmas, kreatív gyakorlatra,amely az emberi
létezés komplex viszonyai között is kompetens, az erõforrásokkal, lehetõségekkel,
tartalékokkal, és a sérülékenységekkel, krízisekkel, tragédiákkal egyaránt foglalkozik. Az
egyetemi oktatás hangsúlyos feladata a kliensekkel és más szakemberekkel való
együttmûködés, a dialógusba lépés készségének kialakítása és fejlesztése.

