KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK
ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI
A záróvizsga szóbeli vizsga általános témakörei
1. A kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás, felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az
ifjúságpolitika, a közösségfejlesztés, a közösségszervezés területén működő állami,
önkormányzati, egyházi, vállalkozói, civil és nonprofit szervezetek, intézmények
működésének alapelvei.
2. A közösségi szakmai beavatkozás elméleti kérdései.
3. A társadalmi tervezés gyakorlata
4. A kultúraközvetítés főbb történeti és funkcionális változásai
5. A közművelődés, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó, valamint a felnőttképzési
szervezetek, magyarországi, határon túli és uniós intézmények rendszere
6. A közművelődési és az ifjúsági (ifjúságfejlesztési) szolgáltatási és intézményrendszerben zajló
feladatok tervezési, szervezési és koordinációs, monitoring és értékelési mechanizmusai
7. A problémamegoldás több szempontú, rendszerszintű megközelítésének, a problémamegoldás
értékelésének elvei és módszerei
8. A fiatalok és a felnőttek tanulási igényei feltárásának és motiválásának módszerei
9. Az önkéntesség fogalma, jellemzői, a hozzá kapcsolódó hatályos jogszabályok
10. A település közösség történetiségében való feltárásának módjai
11. A pályaorientáció és karriertervezés alapjai
12. A tanulóközösség működésének jellemzői
A záróvizsga szóbeli vizsga kulturális közösségszervező szakirány témakörei
1. A közösségfejlesztés alapelvei
2. A közösségfejlesztés kialakulásának hazai és nemzetközi története
3. A közösségfejlesztés folyamata
4. A közösségfejlesztés hazai és nemzetközi hálózata
5. A kiscsoportok működési és működtetési mechanizmusai
6. A helyi erőforrásokra alapuló gazdaságfejlesztés módszerei
7. A közösségfejlesztés etikai dilemmái
8. A hagyományos közösségi kulturális értékek megőrzésének és megújításának módszerei
A záróvizsga szóbeli vizsga ifjúsági közösségszervező szakirány témakörei
1. Az ifjúság hagyományos és szubkulturális közösségi rendszere és működése
2. Az ifjúsági munka területei és módszerei, a szociális segítés ifjúságra vonatkozó alapelvei
3. Az ifjúsági munka területei és módszerei
4. A személyes ifjúságsegítés formái, szakmai-etikai normái
5. Az ifjúsági munka és az ifjúságsegítő tevékenység hatékonyságának kérdései, mérési
problémái
6. A magyarországi nemzetiségi csoportok (főként a cigányság) helyzete, a multikulturalitás
irányzatai
7. Az érdekegyeztetés lehetőségei, a párbeszéd formái és módszerei
8. Az ifjúság demográfiai helyzete
A záróvizsga szóbeli vizsga humánfejlesztő szakirány témakörei
1. Az oktatási rendszer hazai története
2. A felnőttképzés jogi szabályozása
3. A felnőttképzés munkaerő-piaci összefüggései, lokális vonatkozásai
4. A nemzetközi (uniós országokbeli) felnőttoktatás jellemzői
5. A távoktatás alkalmazási lehetőségei
6. A felnőtt tanulók tanulással kapcsolatos attitűdjei és azok változatásának lehetőségei
7. A felnőttképzés szervezésének folyamata
8. A felnőttek tanulásának, tanításának módszertana

