Zsinati Határozat
A diakónia alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről

A Zsinat a diakónia alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek
bevezetését elfogadja.

Diakónia
alapképzési szak
1. Az alapképzési szak megnevezése: diakónia
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaurens; bachelor; BA)
szakképzettség: diakónus
3. Képzési terület: hittudomány
4. A képzési idő félévekben: 6 félév + 30 kredit összefüggő terepgyakorlat
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
210 kreditpont
6. Az alapszakképzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja hitben járó, szakmailag alaposan felkészült szakemberek képzése,
diakóniai szolgálat ellátására.
Olyan szakemberek képzése, akik keresztyén értékekre támaszkodva, evangéliumi
szellemben képzések a szükségletet szenvedő embertársainknak testi, szociális, lelki
és spirituális téren hatékony segítséget nyújtani. Felkészültek a társadalmi
problémák okozta egyenlőtlenségek kezelésében közreműködni; együttműködve az
önkormányzatok, a szociális, az egészségügyi stb. ellátórendszerek különféle
szakterületein munkálkodó szakemberekkel.
Az alapszakot eredményesen elsajátító diakónusok képesek a gondjaikra bízottak
valós szükségleteinek feltárására, a kialakult helyzet kritikus és rendszemléletű
elemzésére, a szakmailag megfelelő, költséghatékony megoldás kidolgozására és
megvalósítására. Képesek az egyének, családok, gyülekezetek és intézmények

problémamegoldó képességének fejlesztésére, az egyének és közösségeik társadalmi
integrációjának támogatására, a kívánatos együttműködés elősegítésére.
Ismerik, és felkészülten használják az állami szervezetek előírásait, dokumentációit,
a szakmai információforrásokat, a korszerű technikai eszközrendszert. Kompetens
módon működnek közre az állami és az egyházi mikro- és makro-környezet közös
érdekeltségen alapuló problémamegoldó tevékenységében.
7. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó
ismeretkörök)
Alapozó képzés: 30 kredit
társadalomismeret, társadalom és szociálpolitika, szociális ismeretek, pszichológia,
pedagógia, jogi és igazgatási alapismeretek, teológia, diakónia
Szakmai törzsanyag: 100 kredit
társadalomismeret, társadalom és szociálpolitika, szociális munka, a diakónia
elmélete, munkaformái, szakterületei és módszerei; népegészségügyi ismeretek,
speciális pedagógiai ismeretek, jog- és igazgatás, gyakorlati teológia
8. Szakmai gyakorlat
A képzés első és második évében intézménylátogatás és szeminárium a szerzett
élmények reflektív feldolgozására; hitmélyítő alkalmak; szakmai készségfejlesztés,
különféle szemináriumok szolgálják a szakmai ismeretek és attitűd megalapozását.
Ezt követően legalább egy féléven át tartó, összefüggő, min. heti 8 órás, külső
terepen folyó gyakorlat szükséges az alapfokozat teljesítéséhez. (Diakónia a
gyülekezetben családokkal; az intézményekben idősekkel, fogyatékkal élőkkel;
szenvedélybetegek között; diakónia egészségügyi intézményekben; hajléktalanokkal
szegényekkel; szociális igazgatás; önkormányzati szociális munka; gyermek- és
családvédelem; valamint további, speciális területen végzett diakóniai munka).
A gyakorlati ismeretekhez rendelt minimális kreditpontok: 30 kreditpont
Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális
kreditpontok:
30 kreditpont
9. Szakdolgozat 10 kredit

10. Szabadon választható tárgyak 10 kredit
Informatikai alapismeretek, Nonprofit menedzsment, Kézművesség, Diakónia a
XXI. Században, Adatfeldolgozás stb.
11. Szigorlatok
A szigorlatok száma három: pszichológia, teológia és jogi ismeretek
12. Nyelvi követelmények
Egy idegen nyelvből középfokú C típusú (az Európa Tanács Közös Európai
Referenciakerete szerinti B2 szint), államilag elismert, illetve azzal egyenértékű
nyelvvizsga, mely feltétele az oklevél kiadásának.

Megjegyzés:
Az intézmények a félévek között tantárgyi átcsoportosítást hajthatnak végre.
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