Képzési és kimeneti követelmények
A szakirányú továbbképzés neve: Közösségi és családi mediáció szakirányú
továbbképzési szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: TTOVKDA
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/456-3/2018
IV. A létesítő intézmény neve: Semmelweis Egyetem
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:
I.

1.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak

2.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Közösségi és családi mediátor

3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Társadalomtudomány

4.

A felvétel feltételei:
Legalább alapképzési szakon szerzett diploma a következő képzési területeken:
▪ Bölcsészettudomány
▪ Társadalomtudomány
▪ Művészet
▪ Művészetközvetítés
▪ Orvos- és egészségtudomány
▪ Pedagógusképzés
▪ Jogi
▪ Gazdaságtudományok
▪ Államtudományi
▪ Sporttudomány
▪ Hittudomány

5.

A képzési idő:
3 félév

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
90 kredit

7.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét
környezetben, tevékenységrendszerben:
1. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
o
o
o
o
o

Ismeretek az alternatív vitarendezésről
Kommunikációs technikák ismerete
Konfliktuskezelési technikák ismerete
A család működésére és a családi konfliktusokra vonatkozó ismeretek
A közösségre és közösségi konfliktusokra vonatkozó ismeretek

2. személyes adottságok, készségek
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kommunikációs- és tárgyalási képesség
Konfliktuskezelési készség
A konfliktuskezelési folyamat kereteinek és határainak felismerése és betartása
Elkötelezettség a konfliktusok békés rendezése mellett
Aktivizáló és a konfliktusban álló felek erőforrásaira, megoldásaira épít
Megoldás-fókusszal közelíti meg a konfliktusokat
Együttműködő és együttműködésre késztet
Pártatlan és neutrális a konfliktuskezelés folyamata során
Kompetenciahatárok ismerete, társszakmák bevonása
Önismeret-önreflexió

3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
o kezdeményezi és részt vesz a konfliktusok békés rendezésére irányuló
programok megvalósításában,
o képviseli az alternatív vitarendezés szemléletét és szempontjait a különböző
szolgáltatások kialakításánál, valamint a helyi közösségben felmerülő
konfliktusok kezelésében.
o Szociális szféra
▪ családsegítés
▪ gyermekvédelem
▪ gyermekvédelmi mediáció
▪ közösségi konfliktusok kezelése
o Oktatási szféra
▪ iskolai konfliktusok kezelése
o Jogi és igazgatási képzési terület
▪ Családügyi mediáció
▪ Gyámügy

8.

4. A Közösségi és családi mediáció szakirányú végzettség megszerzése az alábbi
feladatok végzésére jogosít fel:
o Mediációs szolgáltatás megszervezése
o Közvetítő eljárás levezetése családi és közösségi témákban
o Konfliktuskezelési programok szervezése és lebonyolítása
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb
ismeretkörökhöz rendelet kreditérték:
Főbb téma/témacsoport
Kreditérték
Társadalomismeret
(mikroés 18 kredit
makrotársadalmi
ismeretek:
családra,
kisközösségekre, településekre vonatkozó
szociológiai ismeretek)
Pszichológiai ismeretek (kommunikáció, 15 kredit
kommunikációs
technikák,
személyiségpszichológia, családra vonatkozó

pszichológiai ismeretek, csoportlélektan,
szociálpszichológiai ismeretek)
Mediáció (alternatív vitarendezés, konfliktus, 28 kredit
konfliktuskezelés)
Terepgyakorlat (Családi és közösségi 24 kredit
mediációs gyakorlat)
9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

