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Kinek miért jó a duális képzés az SZTE ETSZK
szociális munka szakon?
2019. november 21.

Duális képzésben vehetnek részt a Szegedi Tudományegyetem szociális munka alapszakos hallgatói is. E
lehetőséggel e �atalok 75 százaléka élt a 2018-2019. tanév második szemeszterétől. A tapasztalatok
összegzésére az SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék vezetőjét, dr. Vida Anikót kértük.
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Mit tanácsol, ki jelentkezzen a Szegedi Tudományegyetemen a duális képzési lehetőséget is kínáló szociális munka
alapszakra? – kérdeztük dr. Vida Anikótól. Az SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék vezetője
szerint az a �atal talál önmagára e szakon, aki szeret hasznos dolgokban részt venni; aki többet akar tudni az
emberekről és a társadalomról; aki szeretne másoknak segíteni; aki szeretne többet tudni saját magáról; aki
kreatív, talpraesett és jó kommunikációs készségekkel rendelkezik.
 
 
A minimálbér 65%-a a juttatás
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (https://net.jogtar.hu/getpdf?
docid=a1100204.tv&targetdate=&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CCIV.+t%C3%B6rv%C3%A9ny) 108. § 1b.
pontja határozza meg a duális képzés fogalmát. E szerint duális képzés az agrár, a gazdaságtudományok, az
informatika, a műszaki, vagy a természettudomány képzési területeken indított, gyakorlatigényes alap- és
mesterképzési szakokon, valamint szociális munka alapképzési szakon folytatható.

 
– Az SZTE a szociális munka szakon is kínálja duális formájú képzést – hangsúlyozta dr. Vida Anikó, aki szerint
ez növeli az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar népszerűségét is.
 
Az először a 2018-2019. tanév második szemeszterétől elérhető duális képzési formát a szociális munka
alapszakra járó hallgatók 75 százaléka veszi igénybe.
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– A 2019 őszén belépő hallgatók számára 2020 februárjától nyílik a lehetőség a duális képzési formára –
hívta fel a továbbtanulásra készülő �atalok �gyelmét dr. Vida Anikó.
 
A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló
speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, amely sajátos tanulási környezetet biztosít. Így a hallgatók
már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka világáról, képzési idejük alatt közvetlenül
megismerhetik és részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak.
 
– Évente 26 hetet egyetemen, 22 hetet a gyakorlati partnernél tölt a duális képzésbe bekapcsolódó hallgató,
aki a mindenkori minimálbér 65%-át kapja juttatásként – emelte ki SZTE ETSZK Szociális Munka és
Szociálpolitikai Tanszék vezetője.
 
A duális képzési rendszer nyitott; abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a hallgató és a
partnerszervezet is, a hallgatói munkaszerződés, valamint az együttműködési megállapodás felmondásának
vonatkozó törvényi előírásainak �gyelembe vételével.
 
 
7 partner
 
– Az EFOP 3.5.2. „Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a
szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban” című pályázat keretében újabb gyakorlati
helyekkel bővült a duális képzési forma – összegzett a tanszékvezető.

 
Az SZTE szociális munka szakos hallgatóinak immár 7 intézményben nyílik lehetőségük a duális képzésre.
Azaz: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szegedi Dr. Waltner Károly Otthonában; a Szegedi Ősz
Idősotthonban; az EMMI Budapesti Javítóintézetében; a kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatóságán; a mórahalmi Homokháti Szociális Központban; Rákoskeresztúron a Magyarországi
Református Egyház, Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió, Drogterápiás Otthonban; a Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézményrendszerben.
 
 
Szupervízió után
 
– Az SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék munkatársai, valamint a duális képzésbe
bekapcsolódó 6 partner intézmény képviselői 2019. november 12-én szupervíziós módszerrel összegezték
tapasztalataikat – árulta el dr. Vida Anikó, aki szerint a pontosan megtervezett képzési programok nagyon jól
segítették a hallgatók fejlődését. – A duális hallgató az intézményi minőségfejlesztést szolgálja, hiszen
jelenlétével a hozzá kapcsolódó szükséges mentori tevékenységgel folyamatosan jelen van a transzparencia:
hogyan lehet egy intézményt nyitottá és a működését átláthatóvá tenni – mondta. Úgy véli: a partner
intézmény pro�tál a hallgatóval való közös munkából, innovatív személete, re�exiói haszonnal épülnek be a
működésbe.

 
Az SZTE szociális munkás szakosaival foglalkozó szakemberek megállapították – többek között –, hogy ezt a
keresztféléves oktatási formát vonzóvá teszi a �atalok körében a 6-7 szemeszteren át havi rendszerességgel
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elnyerhető nettó 80-90 ezer forint „�zetés” és az összegyűjthető szakmai tapasztalat. Az egyetem

szemszögéből a duális hallgató naprakész ismereteket hoz a gyakorlatból, a működést átláthatóvá teszi,
vagyis a minőségfejlesztést szolgálja, miközben a szociális szférához tartozó partner intézményekben
csökkenti a munkaerőhiányt.
 

SZTEinfo – Ú. I.
Fotó: ETSZK
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Kövess minket!

Európából Európába a legjobb hazai
universitas (/sztemagazin/2019/europabol-
europaba?objectParentFolderId=19413)
2019. november 13.

A hazai felsőoktatás
zászlóshajója, a
Szegedi
Tudományegyetem
„kapitányi hídján” álló vezetőket sorra bemutatja a
Szegedi Egyetem Magazin. Most az SZTE négy
rektorhelyettese arról is vall, miként javíthatja
tovább pozícióit a legfrissebb Quacquarelli Symonds
ranglista szerint Magyarország legjobb egyeteme, a
szegedi universitas.

Az emlékezés titkát kutatják az SZTE
szakemberei (/sztehirek/2019-
augusztus/emlekezes-titkat?
objectParentFolderId=19426)
2019. augusztus 07.

Berényi Antal, az
SZTE Általános
Orvostudományi Kar
Élettani Intézet
adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az
agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a
keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a
rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a
hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a
megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is
felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok
hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport
munkájáról dokumentum�lmben mesél az SZTE
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