Záróvizsga kérdések a területi szociálpolitika szakirány anyaga köréből
PTE BTK Szociálpolitika mesterképzési szak

(1) Mutassa be a település és a társadalmi struktúra összefüggéseit, valamint a
helyi társadalmat jellemző viszonyrendszereket! Elemezze e viszonyrendszerek
és a települési-, városi szegregációs folyamatok kapcsolatát!
Település és társadalmi struktúra összefüggései
Informális kapcsolatok és intézményesült viszonyok a településen
Civil szereplők és önkormányzatok a helyi szociálpolitika alakításában
Térbeli társadalmi folyamatok a rendszerváltás utáni Magyarországon
A szegregáció kezelése – településfejlesztés, lakáspolitika, városrehabilitációs
programok

-
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(2) Mutassa be a területi egyenlőtlenségeket és a hátrányos helyzetű térségek
fejlesztésére szolgáló programokat








Területi egyenlőtlenségek típusai és jellemzői, kialakulásuk okai.
Területi egyenlőtlenségi mutatók. „Elszabaduló egyenlőtlenségek” Európában
és Magyarországon
A magyar településszerkezet sajátosságai – európai összehasonlításban
A hátrányos helyzetű térségek fejlesztési forrásai
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(3) Elemezze a helyi szociálpolitika és az állami szociálpolitika közötti viszonyt!
Az állam központi és a helyi szintjének viszonya általában, illetve a
szociálpolitikában
Az önkormányzatok szerepe a szociálpolitikai rendszerek formálásában. A helyi
szociálpolitika színterei, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi
intézmények, stb.
Érdekek, értékek, szakpolitikai folyamatok a helyi politikában. A helyi
társadalom szerepe.
A szociális ellátásokhoz való hozzájutás eltérései.
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(4) Elemezze a helyi önkormányzatok szociálpolitikájának mozgásterét
meghatározó tényezőket!
-

az önkormányzati autonómia politikai, jogi, gazdasági, igazgatási, intézményi
tényezői
A helyi szociálpolitika finanszírozásának kérdései és a jóléti újraelosztás
A hazai helyi önkormányzati rendszer tagoltsága, és ennek hatása a
szociálpolitikára
A kistérségi társulások szerveződésének problémái
Szociális tervezés, szükségletfelmérés






Állami Számvevőszék: Jelentés az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási
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(5) Mutassa be a kisebbségek integrációs és szegregációs problémáit, valamint
érdekérvényesítésüket és védelmüket szolgáló eszközöket! Ismertesse a
cigányság társadalmi és szociális jellemzőit, valamint a romák helyzetének
javítását célzó programokat!
-

A hazai nemzeti kisebbségek társadalomtörténete, szociológiai jellemzőik







A kisebbségek és a többségi lakosság viszonyrendszere
Hazai és nemzetközi kisebbségvédelmi megoldások
A cigányság társadalomtörténete, szociológiai jellemzői
A cigányság és a többségi lakosság viszonyrendszere
A cigányság társadalmi hátrányainak típusai, hazai kutatások adatai
Programok a romák helyzetének javítására
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(6) Ismertesse a regionális szerveződés kérdéseit, továbbá a regionális
politikák jellemző beavatkozási területeit Európában és Magyarországon






A regionális politika hosszú távú céljai, eszközei. Az európai regionális politika
rövidtörténete, kapcsolata más közösségi politikákkal
A regionális politikák jellemző beavatkozási területei Európában és
Magyarországon. A Strukturális Alapok
A magyar területfejlesztési politika történetének fő állomásai és szakaszai
A szociálpolitika szerepe a regionális fejlesztési politikák alakításában
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(7) Mutassa be - egy kiválasztott helyi fejlesztési példán keresztül - a helyi
fejlesztési programok jellemző vonásait!
-

hogyan épül fel egy helyi fejlesztési program,
kik a kulcsszereplői,
milyen hatások társadalmi, gazdasági és környezeti hatások várhatóak a
program végrehajtásától.



Mezei Cecília: A települési önkormányzatok szerepe a helyi gazdaság
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Új Magyarország Fejlesztési Terv. Stratégia: 3. prioritás: Társadalmi
megújulás (87-101.old.)
http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2

(8) Mutassa be, hogy a II. Világháborút követő időszaktól napjainkig
Magyarország társadalmi-gazdasági változásai hogyan hatottak a vidéki
társadalomra, és milyen vidékfejlesztési problémákat vetettek fel.
-





a makroszintű társadalmi, politikai, gazdasági változások hatása a vidéki
térségekre, a változások tükröződése a vidéki térségek gazdasági és
társadalmi viszonyaiban
a vidéki térségek társadalmi problémái
vidékfejlesztési dilemmák és programok
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