
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 

1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet 

1.4 Szakterület Szociológia 

1.5 Képzési szint Mesteri képzés 

1.6 Szak / Képesítés Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale (în limba maghiară) 
Asistența Socială pentru Sănătate Mentală  (în limba maghiară) 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve AMM 3032 ETIKA 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Berszán Lídia egyetemi docens 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve dr. Berszán Lídia egyetemi docens 

2.4 Tanulmányi év 2 2.5 Félév 3 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa opcionális 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 0 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás 24 3.6 szeminárium/labor 24 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 30 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 30 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 32 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 16 

Vizsgák 6 

Más tevékenységek: .................. 10 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 56 

3.8 A félév össz-óraszáma 94 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli   

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

  

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

internet kapcsolat, video-projektor 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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C1. A szociális és segítő kapcsolatok etikai értékeinek és elveinek a megismerése   
C1.1. fogalmak, elméletek, paradigmák  

C1.2. a szakmai etika és értékelés megismerése és adekvát alkalmazása a tanácsadás és mentális 

egészségvédelem területén 

C2. Társadalmi problémák vizsgálata etikai szempontból  
C2.1. a segítő kapcsolat megalalpozása és kiépítése 
C2.2. a segítői kommunikáció és attitűd kialakítása 
C2.3. Etikai dilemmák felismerése és megoldására alkalmazható startégiák 
C3.1. értékek és szükségletek feltárása  
C3.2. konfliktuskezelés és diszkrimináció mentesség 
C 4. Társadalmi problémák és konfliktusok feltárása, elemzése (magyarázata), és megoldása 
közösségekben és szervezetekben. 
C4.1. Társadalmi problémák vizsgálata, közpolitikai stratégiák és szociális politikák alkalmazása 
C4.2 Szakmai tanácsadás és társadalmi integráció 
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CT1 Szakszerű, hatékony, pontos és felelősségteljes munkavégzés, a szakmai etikai normák betartásával 
 
CT2 Csoportközi viszonyulási technikák, empatikus kommunikációs készségek., és sajátos szerepvállalás 
alkalmazása a csoportmunkában 
 
CT3 Információs források és kommunikációs erőforrások, valamint IT  támogatott  továbbképzési 
eszközök hatékony használata (internetes források, sajátos softverek, online előadások) románul és 
idegen nyelven 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1.Etikai alapelvek, az érték foglama a 

szociálsi munkában, egyéni és szakmai 

elvek és értékek  

  

kötelező könyvészet:  

Dumitrescu, Hanibal (2012): Consilierea in 

Asistenta socaila, editura Polirom, Bucuresti 

(14-42.) 

a vonatkozó kötelező 

bibliográfia elolvasása 

és megbeszélése 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

A szociális területen működő segítő kapcsolat értékeinek és etikai dimenzióinak a 

megismertetése.    

A szakmai etika követése a  problémamegoldásban és a szolgáltatások, juttatások 

elérhetővé tételében.  

Megismertetni a hallgatókat a problémahelyzet szakszerű felmérésének és 

elemzésének a tanácsadásban és mentálhigiénés támogatásban használható 

eszköztárral, valamint a segítő és kliens etikai elveken alapuló partneri 

együttműködésének a lehetőségeivel.   

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

Az etikus segítői kommunikáció és attitűd kialakítása, a problémahelyzetek 

megoldásának gyakorlása a szakmai etika keretein belül.   

Azoknak az attitűdöknek, értékeknek és készségeknek a begyakoroltatása, amelyek 

nélkülözhetetlenek a szociális szférában és a humán kapcsolatokban.  



2.Az etika eredete, története.  Szakmai 
kompetenciák a tanácsadásban.  
 
 
 

Neamţu, G. (2011): Tratat de asistenţă 
socială. Bucureşti, Editura Polirom,(75-131) 
  

 

egyéni vagy 

kiscsoportos 

témabemutatás. 

megbeszélés, 

kommunikációs 

gyakorlatok 
3. Általános tanácsadási alapelvek, a 

társadalmi és történelmi kontextus 

hatásai 

 

 

Hepworth, D.H., Larsen, J.A. (2004): Direct 

Social Work, Practice. Theory and skills, The 

Dorsey Press, Chicago, Illinois 

 

egyéni vagy 

kiscsoportos 

témabemutatás. 

megbeszélés, 

kommunikációs 

gyakorlatok 

4. A szakmai fejlődés és értékorientáció 
jelentősége a kliensekkel való munkában  

Parrott, L. (2007): Values and Ethics in Social 

Work Practice, learning Matters Ltd.  

 

egyéni vagy 

kiscsoportos 

témabemutatás. 

megbeszélés, 

kommunikációs 

gyakorlatok 
5. Etikai alapelvek és a megfelelő 

magatartás jelentősége 

 

Le Greta Viva 5 – A megfelelő magatartás 

kódexe: Szakmai-képzési profilok transzfere 

az elhagyottakhoz fûzõdõ segítõ kapcsolat 

fejlesztésére (GYERMEKEK, SERDÜLOK, 

IDOSEK) 

egyéni vagy 

kiscsoportos 

témabemutatás 

6. Különböző segítő szakmák etikai 
szabályrendszerének az 
összehasonlítása és értékelése  

Varga Katalin (2008): Pszichológus 

etika 99 dilemma tükrében , Medicina 

Kiadó, Budapest  
Codul deontologic al profesiei de asistent 

social nr.1/2008, publicat în Monitorul Oficial 

Partea I nr. 178/6 martie 2008 

egyéni vagy 

kiscsoportos 

témabemutatás, 

megbeszélés 

7. Etikai dilemmák, versengő értékek Lawrance E. Hedges (2013): The relationship 

in psychoterapy and supervision, 

International Psychoterapy Institute e-books.  

 

megbeszélés, 

esetelemzés, a 

házidolgozat 

követelményeinek az 

átbeszélése 
8. A kiskorúakkal való segítő munka 

etikája. Jellemző etikai dilemmák  

 

Kim Strom-Gottfried (2008): The Ethics of 

Practive with Minors high Stakes, Hard,  47 – 

63.  

 

egyéni témabemutatás, 

esetelemzés 

9. A speciális igényű személyekkel való 

segítő munka etikája. Jellemző etikai 

dilemmák  

 

Kuncz Elemér (2004):  Emberi jogok és 

pszichiátria. Pszichoterápia folyóirat, 2004/3 
egyéni témabemutatás, 

esetelemzés 

10. A ‚double-bind’ típusú kapcsolat  Varga Katalin (2008): Pszichológus 

etika 99 dilemma tükrében , Medicina 

Kiadó, Budapest 

 

egyéni témabemutatás, 

esetelemzés 

11. Az iskolai szociális munka etikája. 

Jellemző etikai dilemmák  

 

Kim Strom-Gottfried (2008): The Ethics of 

Practive with Minors high Stakes, Hard,  142 

– 179.  

 

egyéni témabemutatás, 

esetelemzés 

12. Lojalitás kérdések és etikai dilemmák Neamţu, G. (2011): Tratat de asistenţă 
socială. Bucureşti, Editura Polirom, p. 406-
533. 
 

egyéni témabemutatás, 

esetelemzés 



13. Az igazságszolgáltatásban dolgozó 

segítő munka etikája. Jellemző etikai 

dilemmák  

 

 

Dumitrescu, Hanibal (2012): Consilierea in 

Asistenta socaila, editura Polirom, Bucuresti 

(43-64.) 

 

egyéni témabemutatás, 

esetelemzés 

14. Ismétlés a közös munka kiértékelése a házidolgozat 

követelményeinek az 

átbeszélése 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 

Az etikus segítő kapcsolatban és segítő kommunikációban jártas, felkészült szakemberek képzése, akik a 
szociális szférában és a humán kapcsolatokban megfelelő elméleti és gyakorlati jártasságot tudnak majd 
felmutatni. A tantárgy keretében szerzett ismeretek jó kiegészítői lehetnek bármely interdiszciplinárs 

területen- szociológia, antropológia, pedagógia, teológia, egészségügyben szerzett alapképzéshez..  

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

 Előadás saját mesteris kutatási 

érdeklődési terület etikai 

háttér vizsgálata 

önálló dolgozat 50% 

jelenlét és aktivitás  20% 

.ppt bemutatás  30% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

A hallgató által választott mesteri kutatási témához kapcsolódó bibliográfia (2010-től nem régebbi) bemutatása és a 

saját kutatás etikai kérdéseinek vizsgálatát tárgyaló egyéni .ppt-os anyag bemutatása (30%) 

 

 

  


