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Tantárgy óraszáma

nappali tagozaton 2 tanóra/ hét
levelező tagozaton 12 tanóra/félév
szeminárium
őszi félév
3 kredit
A szociális munka során gyakrabban érintett emberi jogok
hazai és nemzetközi szabályozásának áttekintése, valamint
annak bemutatása, hogyan érvényesíthetőek, érvényesülnek az
emberi jogok a gyakorlatban. A rövid elméleti alapozást
követően, az órák hazai és nemzetközi jogesetek egyéni
(kiselőadásokon, házi dolgozaton keresztül történő)
feldolgozására, valamint azok csoportos megvitatására épülnek.
Emellett a hazai jogvédő szervezetekkel, a jogvédő szervezetek
működésével történő megismerkedésre is lehetőség nyílik.

Tanóra típusa
Meghirdetési időszak
Kreditszám
A tantárgy célja

Beosztása,
tudományos
fokozata

Szükséges előtanulmányok,
feltételezett tudásanyag

Tantárgyi leírás

Fejlesztendő kompetenciaterületek:
A hallgatók témához kapcsolódó általános ismereteinek biztos
alapokra helyezése mellett, az óra feladata, hogy felkészítse a
hallgatókat az emberi jogok sérelmét eredményező helyzetekben
történő érdemi, segítő fellépésre.
Tematika: (tájékoztató jellegű, a tematika végső kialakítása a
csoport érdeklődése mentén a csoport feladata)

Kötelező és ajánlott
irodalom

1.
A gazdasági, szociális és kulturális jogok jellege, védelmük
nemzetközi jogi keretei
2.
Gazdasági, szociális, gazdasági és kulturális jogok az
Unióban
3.
Gazdasági, szociális és kulturális jogok védelme az
Alkotmány alapján
4.
Szociális biztonsághoz való jog
5.
Lakhatáshoz való jog
6.
Oktatáshoz, művelődéshez való jog
7.
Munkavállalók védelme
8.
Egészséghez való jog
9.
Külföldiek, menekültek jogainak védelme
A vizsga anyaga:
 az elhangzott előadások anyaga és az ehhez kapcsolódó
jegyzetek
 Emberi Jogok - Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila (szerk.)
Osiris Kiadó,, 2008. vonatkozó fejezetei
 Kardos Gábor - Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi jog

vonatkozó fejezetei
Kötelező olvasmányok:
Emberi Jogok - Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila (szerk.) Osiris
Kiadó, 2008.
Kardos Gábor - Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi jog
vonatkozó fejezetei

Ismeretek
ellenőrzésének módja

Tantárgy tárgyi
követelményei

Ajánlott irodalom:
Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi
védelmének egyes kérdései, Budapest, 2003.
Kardos Gábor: A szociális jogok az EU-ban, különös tekintettel a
magyar csatlakozásra. = Esély. 2004/2. 84-106.
Kardos Gábor: Az alapvető jogok európai védelme. Budapest,
Mobil Kiadó, 2004.
Sári János: Alapjogok - Alkotmánytan II. Osiris Kiadó. 2004.
A félév elfogadásának feltétele:
A hallgatók megajánlott érdemjegyét alapvetően az órai munka és
emellett a kiselőadás vagy a megadott témák alapján elkészített házi
dolgozat alapozza meg. A félév végén, szükség esetén, szóbeli
vizsga tehető.
tanterem, projektor- számítógép

