SZAKDOLGOZATI TÉMAJEGYZÉK 2020-TÓL
S ZOCIÁL IS

MUN K A AL AP SZAK OS HAL L G AT ÓK RÉS ZÉRE

dr. Hudi József

 Szegénység társadalomtörténete Magyarországon (egy-egy korszakra szűkítve)
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A deviáns viselkedés családi háttere.
Az öngyilkosság alakulása egy adott régióban vagy megyében.
Alkohol és/vagy drogbeteg a családban.
Mentális zavarok egy adott társadalmi csoportban.
Aktív öregkor – az őszülő társadalom időfelhasználásának jellemzői.
A rekreáció szerepe az idős és/vagy a fiatalkorú ellátottaknál.
A fogyatékossággal élő emberek szubjektív életminősége.
Deviáns szabadidő-felhasználás fiatalok körében.
Helyi környezeti konfliktusok kezelése (esettanulmány egy választott környezeti
problémáról).
 Helyi civil környezetvédelmi szervezetek társadalmi szerepvállalása.

Kaszásné dr. Leveleki Magdolna

 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 büntetés-végrehajtó intézetekben

Magvas Mária

 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
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 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
 Szociális munka szenvedélybetegekkel
 Szociális munka idősekkel
 A szociális munkás szerepe az időskori demencia kezelésében
 A mediáció megjelenése a szociális munkában
 A segítő hivatás veszélye: a kiégés

dr. Nyilas Mihály












A magyar szociális védelmi rendszer egy elemének komparatív szociálpolitikai elemzése
A magyar nyugdíjrendszer reformjának kérdései
A demográfiai változások szociálpolitikai következményei
Szociális gondoskodás Magyarországon 1945 előtt
A globalizáció szociálpolitikai következményei
A nemzetközi szervezetek szociálpolitikája
Egy település segélyezési gyakorlata
Szociálpolitika az Európai Unióban
A jóléti állam átalakulása – új kihívások és a lehetséges válaszok
Társadalmi igazságosság elméletek

A javaslattól eltérő szakdolgozati témák is választhatók, azonban azokhoz a Tanszék hozzájárulása
szükséges.
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