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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT
szakirányú képzés
Képzési forma: részidős, levelező
Képzés hossza: 3 félév
Képzés díja: 150.000 Ft/félév

A következő évfolyam indulása: 2022. szeptember
A képzés helyszíne: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
Képzés menete:
Az oktatás a szemeszterekben kéthetente péntek-szombati napokon zajlik. Az oktatás részben online,
részben pedig személyes jelenlét formájában zajlik.
Jelentkezési feltétel:
Az alábbi képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben)
szerzett oklevél: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi, gazdaságtudományok, orvos- és
egészségtudomány, hitéleti, államtudományi, pedagógusképzés.
A felvételinél előnyben részesülnek a szociális és egészségügyi területen munkatapasztalattal
rendelkező pályázók.

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

Jelentkezni az alábbi linken található űrlap segítségével
lehetséges: https://www.surveymonkey.com/r/szszm22_felveteli_jelentkezes
Információ:
Horkai Viktória
E-mail: horkai.viktoria@emk.semmelweis.hu
Telefon: +36 20 663 2033
Fax: +36 1 488 7610
SZVK honlap
felvi.hu

A képzésről:
Tudatosság és gyakorlatiasság: A képzés során változatos és érvényes eszköztárat, széleskörű, az ágazat
keretein átnyúló szakmai és vezetői ismereteket és módszereket adunk át. Korszerű és dinamikus oktatási
keretek között, motivált és lelkes oktatókkal. Új szakmai kapcsolatokat, egyéni és csoportos támogatást
kínálunk a képzés teljes ideje alatt. A sokszínű tudásból személyre szabott megoldások születhetnek, a
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hallgatók kialakíthatják saját intézményi/szolgáltatói képüket, és megtervezhetik azt a folyamatot, ahogy
ezt valóssá tudják tenni.
Hallgatói vélemények szerint:
✔ Új megķözelítésű oktatási módszer. Új irányt nyújt a megszokott gondolkodási mód helyett.
✔ Sok új információval szolgál, miközben rendszerbe helyezi a már meglévő tudást. Komplex rálátást
és új nézőpontot ad a szociális ellátások rendszerében.
✔ Professzionális, naprakész ismeretek, kiváló oktatókkal és networking lehetőséggel.
✔ Modern oktatási-tanítási módszertanú profi, egyénre szabható "tudásműhely".

Kiknek ajánljuk?
Fejlesztés és felkészítés: Várunk minden jelenlegi és leendő vezetőt/munkatársat, akik a szociális
szolgáltatásokban dolgoznak vagy érdeklődnek olyan területek iránt, ahol a támogatás alapértékei vannak
jelen, akik aktívan akarnak részt venni a közösséget formáló és erősítő tevékenységekben. Várjuk azokat
is, akik részt vettek a szociális vezetőképzésen és az ott hallottakból, kapottakból többet szeretnének,
szintet lépnének. Minden olyan érdeklődő jelentkezőt várunk, aki szívesen tanulna olyan szakemberekkel,
akik hisznek a szociális terület fejlődési lehetőségében, megosztaná a jobbító, eredményességre és
hatékonyságra vonatkozó ötleteit, tájékozódna a fenntartható szociális/egészségügyi ellátások felől.
Hallgatói üzenetek a jelentkezőknek:
⮚ Annak érdemes jelentkeznie, aki szeretné a szakmai tudását magasabb szintre emelni, és szeretne
hosszabb távú perspektívában gondolkodni.
⮚ Vágj bele, mindenképp hasznos lesz számodra, másképp fogod tekinteni a változás lehetőségét.
⮚ Ha már úgy gondolod hogy megváltottad a világot itt rájössz, hogy mennyi dolgod van még addig
míg ez tényleg sikerül.
⮚ Aki úgy érzi újítani szükséges a szociális ágazat működésében, működtetésében, mindenképpen
ezt a képzést válassza.
⮚ Bátran vágj bele a képzésbe,mert sok új ismeretet ad!
Célunk, hogy a hallgatók a képzés teljesítésével képessé váljanak:
● egy szociális szervezet tevékenységeit, szolgáltatásait az igénybevevők igényeihez igazítani;
● a szociális ágazaton belüli társszakmák aktoraival való együttműködések aktív kialakítására,
közös megoldások fejlesztésére;
● a szociális ágazaton belüli szinergiák felismerésére és kiaknázására;
● az ágazati jövőkép keretei között egyes szolgáltatások jövőbeni működési lehetőségeinek
áttekintésére;
● szolgáltatási szintű stratégia és jövőkép megfogalmazására, illetve annak tervszerű
megvalósítására, irányítására;
● saját intézményi környezetük elemzésére, a szervezeti működésben a kritikus pontok és
fejlesztési célok, teendők meghatározására, valamint saját intézményükben a kritikus
folyamatok azonosítására, elemzésére és optimalizálási javaslatok megfogalmazására;
● a gazdasági folyamatokra vonatkozó elméletek és módszerek alapján a tények részletes
elemzésére, alapvető összefüggések feltárására.
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