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7.

A társadalomtudományi képzési területen folyó képzések a társadalmi lét újratermelésének jellemzőit, folyamatát érintően –a képesítés szintjétől függően – az alábbi fő tanulási eredmények elérését tűzik célul:
• a társadalmi alrendszerek összefüggéseinek és működésének megismerése, megértése, értelmezése;
• a társadalmi problémákra való nyitottság, empátia, szociális érzékenység;
• a munkaszervezetekbe integrálódás képessége, a hatékony munkavégzés felelőssége;
• egyéni, közösségi, szakmai, szervezeti és közéleti felelősségvállalás;

szint

• nyílt társadalmi és szakmai vitákban a szakterület alapértékeinek képviselete.

TUDÁS

képességek

attitűdök

autonómia és felelősség

a tudás mélysége, szervezettsége, kiterjedtsége,
rugalmassága, formálhatósága

terület-általános és terület-specifikus képességek,
motoros készségek

érzelmi és értékelő viszonyulások, megítélés; vélekedések,
nézetek; szándékok, törekvések

mértéke, területei a társas környezetben való cselekvés
dimenziói mentén

A 7. szinten az adott szakterületre vonatkozó átfogó tudás
mellett új vonásként jelenik meg a szakterület tágabb
rendszerben való elhelyezése, rokon szakterületekhez való
kapcsolása, e tágabb rendszerben megvalósuló kapcsolat és
hatásrendszer felismerése.

Az új „látásmód” az interdiszciplináris megközelítés és a
szakterületre jellemző megismerési módszerek szakszerű
alkalmazási képessége révén valósulhat meg. A szükséges
tudás megszerzésének feltétele az idegennyelvi képességek
kialakulása.

A szakma egyre szélesebb körű rendszerbe illesztése révén
nő a szakmai identitás tudatossága, megalapozottságának
mértéke; kialakul a hivatástudat.

A létrejövő együttműködésekben jellemzővé válik az egyenrangú szerep, a partneri viszony vállalása.

A képzési területen képesítés
annak adható, aki…

A képzési területen képesítés
annak adható, aki…

A képzési területen képesítés
annak adható, aki…

A képzési területen képesítés
annak adható, aki…

Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a
legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket.

Alapszinten eligazodik a társadalmi konfliktusok és problémák bonyolult rendszerében, szűkebb szakterületén elmélyültebb ismereteire építve aktívan be tud kapcsolódni a konfliktusok feltárásának munkálataiba.

Bízik saját tudásában és képességeiben, elkötelezetten képviseli szakmai elképzeléseit.

Önállóan, bátran és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.

Elmélyült ismeretekkel rendelkezik szűkebb szakterületének
minden fontosabb szegmenséről, érti szakmai specializációjában a meghatározó folyamatokat.

Képes a szakmai feladatok megoldása során az önálló elemzésre, értékelésre és a különböző következtetések szintetizálására.

Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és
sokszínűségét korlátozni igyekvő tudományos, gyakorlati,
jogi vagy politikai törekvéseket.

Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezeti
egységek létrehozásában és irányításában.

A szakmai munkában közvetlenül alkalmazható módszertani
tudástartalmaknak birtokában van, érti a legújabb metodológiai fejlesztések lényegét, átlátja a főbb fejlődési tendenciákat.

Képes a hazai és külföldi társadalomtudományi források feltárására, feldolgozására és szakmai munkája során a leszűrt
következtetések gyakorlati alkalmazására.

Határozottan és elkötelezetten kiáll a globális problémák
megoldására irányuló szakmai törekvések mellett, különösen
a fenntarthatóságot veszélyeztető tendenciákkal szembeni
tudományos és gyakorlati erőfeszítések támogatásával.

Felelősségteljesen építi fel szakmai karrierjét, és támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának
kibontakoztatását.

Ismeri és érti a szakterületével szoros kapcsolatban lévő
társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit
és főbb gondolkodási irányzatait.

Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos
formájú összefoglalókat, elemzéseket készít.

Nyitott, befogadó, ugyanakkor kritikus minden szakmai innovációs törekvéssel szemben, azokat támogatja és alkalmazza,
amelyek megfelelnek az értékrendjének.

Legjobb tudása szerint, elkötelezetten szolgálja és képviseli a
szakmai érdekeket.

Ismeri és érti azokat a hazai, európai és globális társadalmi
problémákat, amelyek meghatározzák a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáit.

A munkafolyamatokat a felkészültségének megfelelő szinten
irányítja, eredményesen együttműködik az intézményen
belüli és kívüli partnerekkel.

Nyitott és befogadó a társadalomtudományokban most formálódó minőségbiztosítási törekvésekkel szemben.

Önálló és felelős szerepeket vállal a szakmai szervezetek
hazai és nemzetközi működésében, valamint az érdekérvényesítő fórumok munkájában.

Elegendő ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a társadalmi döntéshozatali mechanizmusban, értse és
átlássa a különböző érdekérvényesítési csatornákat, az érdekütköztetés fórumait és a döntések befolyásolásának legális és
etikus módszereit.

Képes az intézménye számára befogadható és végrehajtható
projektek felkutatására, a pályázati és végrehajtási munka
irányítására, az eredményes együttműködésre a partnerekkel.

Elkötelezetten és aktívan támogat munkahelyi pozíciójában
és a közéletben minden olyan törekvést, amely a társadalmi
esélyegyenlőség javítását szolgálja.

Minden szervezeti-intézményi tevékenysége során felelős
módon latba veti tudását és befolyását a minőségi munkavégzés elismertetése mellett.

Ismeri és érti a korábban megtanult idegen nyelvek szaknyelvi anyagát.

Képes a változásokhoz alkalmazkodni, adaptációs koncepcióját el tudja fogadtatni munkatársaival és egyéb partnereivel
is.

Nyitott és elkötelezett a nemzetközi szakmai kapcsolatok
ápolásának minden együttműködési formája iránt.

Munkavégzési és társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan
és felelősen hozza meg döntéseit, következetesen képviselve
a rábízottak érdekeit.

Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot,
amely magabiztos szellemi-műveltségi hátteret ad a társadalomtudományok magasabb szintű műveléséhez, az eredményes és hatékony értelmiségi munkához.

Önálló szakmai koncepciókat dolgoz ki, és a vitákban megvédi az elképzeléseit.

Nyitott minden felkérésre, amely arra irányul, hogy tegye
közkinccsé tudását, ismereteit.

Önállóan és felelősségteljesen vesz részt a szervezeti és
a társadalmi normatív rendszerek korszerűsítésében és
továbbfejlesztésében, következetesen képviselve a társadalmi
egyenlőség elveit.

Általános leírás
A képzési terület szintleíró jellemzői a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) országos hatókörű, valamint az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) képesítési keretrendszerének nemzetközi, az EFT-be tartozó országok felsőoktatására vonatkozó általános szintleíró jellemzőit (FTTKKR) bontják ki és értelmezik a képzési terület hazai sajátosságainak megjelenítésével.
A szintleíró jellemzők a szakterületi sajátosságok megjelenítésével orientálják a képzési területbe sorolt felsőoktatási képesítések kimeneti követelményeinek meghatározását és leírását, biztosítva mind az MKKR-nek, mind az EFT-KKR-nek való megfelelésüket.
A szintleíró jellemzők tartalmazzák a képzési területre vonatkozó sajátos tanulási eredmények tematikus egységekre bontott, valamint az általános kompetenciák területi sajátosságainak leírását.
A képzési terület szintleíró jellemzőinek kidolgozásakor érvényesült az az elv, hogy a magasabb szint leírása már tartalmazza az alacsonyabb szinten megfogalmazott tartalmakat. Ezért a 7. szint leírása a 6. szinten megjelenő tanulási eredményeket is tartalmazza.

