
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék

Tantárgy neve: Közösségszervezés és építés I.

Tantárgy neve angolul: Community organisation and building I. Kredit: 3

Kötelező 3. 

Tantárgyfelelős: Hrbácsek Magdaléna

Heti óraszámok: Előadás 1 Gyakorlat

v

Félévközi követelmények

1 házi dolgozat, ppt készítése előre meghatározott, a tárgyba vágó témára és prezentálása

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Témakör

Alapfogalmak: nemzedék, törzs, család, primér emberi közösségek

Az életút egyes állomásai és közösségformáló rítusai.

Az emberi életút eseményei a primér és szekundér közösségekben

A szervezet mint szekundér közösség

Oktatásért felelős 
szervezeti egység

Tárgy Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Jelleg:                                  
                                     
(Kötelező / Kötelezően 
választható / Szabadon 
választható)

Félév a 
mintatantervben:

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye:

Előfeltétel Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Félév végi számonkérés 
típusa (ai, v, gyj, sz ) :

A foglalkozásokon való 
részvétel követelményei és 
a távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE 
SZMSZ 241. § (7)-es bekezdése értelmében a kurzus teljesítéséne igazolását a TH megtagadja és a 

hallgató ebben az esetben vizsgára sem bocsájtható.

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

A tanórákon és gakorlatokon való maradéktalan részvétel, tekintettel számos külső órára és 
gyakorlatra. Ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának 

rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az elmaradt tanulmányok az előadó által 
javasolt és a tantárgyfelelős által jóváhagyott módon pótolható. A félévek házi dolgozat beadásával és 

szóbeli vizsgával zárhatók le.
A félévközi ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és időpontjai, 
pótlásuk és javításuk 
lehetősége:

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó 
feladatainak száma, 
típusa:

Osztályzat kialakításának 
módja:

A foglalkozásokon való aktív részvétel, elfogadható házi dolgozat határidőre történő beadása, 
materiális formátumban, verbális kifejtés, a kérédsekre való korrekt, felkészült válaszadás.

Előadás, gyakorlatok témakörei:



Civil és intézményesített közösségek és a fejlesztés

Marketing, piackutatás, értékadás, növelés, fejlesztés. TQM

Irodalom

Kötelező: 

Belbin, M: A team, avagy az együttműködő csoport

Perlman, R-Gurin, A: Közösségszervezés és társadalmi tervezés

Ajánlott:

MAZSIHISZ Alapszabályzata

Szeles, P: Public Relations a gyakorlatban

Ungárné, K. J: Közösségépítés és konliktuskezelés a zsidó közösségekben

Egyéb segédletek: 


	Munka1

