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A társadalmi devianciák kialakulása, gyakorisága, csökkentésük, ill. a megelőzés lehetőségei
Magyarországon vagy egyes térségekben
Cigány népesség szocializációs, iskolázottsági hátrányai, az esélyegyenlőtlenség csökkentése
körükben.
Egy-egy térség vagy település szociológiai bemutatása, problémáinak elemzése
A családok problémáinak szociológiai elemzése
Alkohol és/vagy drogbeteg a családban
A deviáns viselkedés családi háttere
A környezet állapota és a hátrányos helyzet, környezeti igazságosság adott térségekben
Természeti környezet az életmód tükrében, a változtatás lehetőségei és módszerei
Az öngyilkosság alakulása egy adott megyében
Mentális zavarok egy adott népességben
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Az életmód, életvitel változásai az életkor függvényében
Nemzedékek és szociális problémák. A halandóság, a betegségek és a mentális zavarok
előfordulása az életkor függvényében
A gyermekekhez kapcsolódó szociális ellátások területi különbségei
Nonprofit szervezetek működése szociális területeken
A munkanélküliség alakulása Magyarország kistérségeiben. A munkanélküliség okozta szociális
problémák
Migrációs folyamatok és szociális problémák
Szegénység Magyarországon az 1970-es évektől napjainkig
A szociális munka lehetőségei büntetésvégrehajtó intézetekben
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Egy település szociális ellátó hálózata. (pl.: Veszprém város szociális ellátó hálózata)
A szociálpolitikai intézményhálózat egy-egy elemének működése, kapcsolatrendszere,
érdekeltsége, a rendszerben betöltött szerepe
Munkanélkülieket ellátó jövedelempótló támogatások
Szociális munka munkanélküliekkel
Szociális munka hajléktalanokkal
Szociális munka az utcán
Szociális munka az iskolában
A munkanélküliség hatása a családra
Fogyatékos gyermek a családban (esetismertetés)
A fogyatékosok intézményes ellátása egy vagy több településen
Jóléti pluralizmus: az állam, a nonprofit és az üzleti szektor szerepe
Az állami lakáspolitika változásai a rendszerváltás után
A munkanélküliség szociálpolitikai kezelése.
A magyar nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos elképzelések és viták.
A vállalati jóléti politika és ellátás alakulása - a munkahelyi szociális védőháló.
Egy települési önkormányzat szociálpolitikai tevékenységének elemzése.
Valamely fogyatékos csoportról való szociális gondoskodás alakulása Magyarországon
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A szociális munka története egy adott korszakban, egy régióban vagy egy adott településen
Értékek és dilemmák a szociális munkában
Egy választott szociális intézmény működése vagy története
Egy nonprofit szervezet működése, ill. tevékenységének feldolgozása
Gyermekek és ifjúság védelmét szolgáló szociális ellátások rendszere
Egyházi szociális munka napjainkban
Az egyházi szociális munka története
A Karitász tevékenység történeti alakulása: elvek és gyakorlat egy-egy nagyobb térségben vagy
településen
A Karitász tevékenység összehasonlító elemzése: hasonlóságok és eltérések országonként, vagy
egyházmegyénként
Az egyházi szociális munka egy - egy kiemelkedő egyénisége tevékenységének bemutatása,
értékelése
Az állami gondoskodás története /vagy napjainkban/
Szociális munka idősekkel
A szociális munkás szerepe az időskori demencia kezelésében
A mediáció megjelenése a szociális munkában
A segítő hivatás veszélye: a kiégés

Bálint Bánk










Előítéletek megjelenése a mai magyar társadalomban
Krízisek a családban, a krízisintervenció lehetőségei, formái
Alkohol és/vagy drogbeteg a családban
A deviáns viselkedés családi háttere
A korai anya-gyermek kapcsolat jelentősége
A játék szerepe a gyermek személyiség-fejlődésében
Serdülőkori nehézségek
Kommunikációs zavarok a családban
Az időskor válságai

A javaslattól eltérő szakdolgozati témák is választhatók, azonban azokhoz a Tanszék hozzájárulása
szükséges.
2019. április 8.
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
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