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A  Semmelweis Egyetemen több mint egy évtizedre visszanyúló 
fejlesztőmunka eredményeként 2010-ben alakult meg az Egész-
ségügyi Közszolgálati Kar (EKK) három, a természettudományok 
és társadalomtudományok határterületén dolgozó intézet, az 
Egészségügyi Menedzserképző Központ, a Mentálhigiéné Intézet 
és az a Digitális Egészségtudományi Intézet (korábban: Egészség-
ügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet) részvételével. 
Az EKK meghatározóan társadalomtudományi orientáltságú, de 
interdiszciplináris, határterületi képzéseket integráló kar, amely 
programjaival lefedi a teljes képzési spektrumot az alapképzés-
től kezdve a mesterképzésen, illetve a doktori képzésen keresz-
tül a szakirányú továbbképzésig. A 2015/2016-os tanévben négy 
akkreditált graduális képzés tartozik a karhoz: az egészség-
ügyi szervező alapképzési szak, valamint a szociális munka, 
a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás, és az 
egészségügyi menedzser mesterképzési szakok. 2012-ben elin-
díthattuk szociológia doktori programunkat.

A kar elsődleges célja, hogy otthont adjon a szervezeti, közös-
ségi, illetve személyes fejlesztésre irányuló tevékenységeknek, az 
oktatás, a kutatás, a társadalomtudományi innováció, valamint a 
tanácsadás területén. Az EKK jelenleg három nagy területen szer-
vez képzési, kutatási és szakértői programokat: a közszolgálat 
szervezetei és a kormányzati menedzsment területén (egészség-
ügyi intézményi menedzsment és egészségpolitika); a közszolgá-
lati informatika, technológia és innováció menedzsment terüle-
tén (egészségügyi informatika, egészségügyi ügyvitelszervezés, 
eHealth és telemedicina); valamint a társadalmi- és lelki egész-
ségfejlesztés területén (szociális munka, mentálhigiéné, mentál-
higiénés lelkigondozás, laktációs szaktanácsadó képzés.) Terve-
ink között szerepel mind a jelenlegi szakterületek kínálatának 
bővítése, mind pedig további szakterületek bevonása, új képzési 
programok indítása.

Egészségügyi szervező alapképzési szak, 
egészségügyi ügyvitelszervező szakirány
A  Semmelweis Egyetemen a 2003/04-es tanévben indult egész-
ségügyi informatikus képzés az Általános Orvostudományi Kar 
szervezésében.  A  többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet 
bevezetésével, a 2005/06-os tanévtől kezdődően a képzés egész-
ségügyi szervező alapképzés (BSc) keretében, egészségügyi ügy-
vitelszervező szakirányként működik, mely a 2010/11-es tanévtől 
kezdődően az Egészségügyi Közszolgálati Karhoz került át. A szak 
képzési ideje 7 félév. A  szakirányt választók feladata igen össze-
tett. Az egészségügyi információ rendszerek megszervezésében 
segíti őket az a háttértudás, amely magában foglalja az egészség-
ügyi intézmények rendszerének, felépítésének, működési mecha-
nizmusának az ismeretét. A képzés során szerzett széleskörű gaz-
dasági és pénzügyi ismeretek birtokában képesek ellátni az egész-
ségügy finanszírozásával, a forrásteremtéssel kapcsolatos felada-
tokat, emellett a számviteli és adózási alapismeretekkel si rendel-
keznek. Főbb tárgyak a matematika, biofizika,biológia,élettan, 
egészségügyi szervezés és irányítás, közgazdaságtan, informati-
kai-számítástechnikai alapismeretek, az egészségügyi informatika 
szakanyaga, valamint az ehhez társuló speciális tudásanyagok (pl. 
jel- és képfeldolgozás, orvosi döntés, biostatisztika, finanszírozás) 
angol, latin filozófia. A legmagasabb szintű orvos szakmai tudást 
a Semmelweis Egyetem adja az anatómia, élettan, kórélettan és 
a klinikai tantárgyak oktatásával. Az alapozó informatikai isme-
reteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
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Villamosmérnöki és Informatikai Kara oktatja. A  speciális egész-
ségügyi informatikai, illetve egészségügy-szervezési tárgyakat a 
Semmelweis Egyetem oktatói nyújtják. Az előbbiek oktatását az 
Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet, az 
egészségügyi menedzsmenthez kapcsolódó tantárgyak oktatá-
sát pedig az Egészségügyi Menedzserképző Központja végzi, a 
Világbank által elismert, magyar viszonyokra adaptált tananya-
gok segítségével.

A végzett hallgatók szinte bármerre nyithatnak az egészségügy, 
beleértve az egészségügyi intézményeket, a közigazgatást, de 
lehetőségük van továbbképezni magukat és pályázhatnak egész-
ségügyi szervezés és menedzsment mesterképzésre.

A  felvételi pontszámok számítása során a középszintű érett-
ségi vizsga az elfogadott, választható vizsgatárgy vagy bioló-
gia, vagy kémia, vagy fizika, vagy informatika, vagy magyar, vagy 
szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek, közgazda-
sági alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismere-
tek). A felsoroltak közül a jelentkezőknek két tárgyat kell választa-
nia. Többletpont adható Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
senyen, valamint a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos 
Konferenciája versenyein, Országos Ifjúsági Tudományos Innová-
ciós tanulmányi versenyeken elért eredményért, OKJ szakirányú 
végzettségért, valamint sportteljesítmény alapján.

Egészségügyi menedzser mesterképzés

Az EKK Egészségügyi Menedzserképző Központja (EMK) 1993 óta 
képez egészségügyi vezetőket, menedzsereket posztgraduális 
szinten, először szakosító továbbképzés, majd szakirányú tovább-
képzés formájában. A  2010/11-es tanévtől a képzés, elsőként az 
országban, az újonnan bevezetett bolognai rendszerű mester-
képzésként indult, keresztféléves felvételivel, februári kezdéssel, 
munka mellett végezhető részidős formában. A 3 féléves, 90 kre-
dites képzés megkezdéséhez ugyanakkor 30 kredit értékben elő-
tanulmányokra is szükség van, a menedzsment alapjai, a szerve-
zeti magatartás, pénzügy, számvitel, valamint a kerettervezés és 
controlling területén. Az előtanulmányok teljesítéséhez az Egész-
ségügyi Menedzserképző Központ szervezett formában, szep-
temberi kezdéssel biztosít lehetőséget, amelyre a tavaszi időszak-
ban lehet jelentkezni. A  leendő hallgatók kiválasztása a benyúj-
tott jelentkezési dokumentumok és a felvételi bizottsággal tör-
ténő személyes beszélgetés alapján történik.

A  programot elsősorban azoknak ajánljuk, akik vezetői pozí-
cióban vannak, vagy vezetői ambíciókkal rendelkeznek, motivál-
tak meglévő ismereteik rendszerezésére, bővítésére és a diploma 
mellé megalapozott tudást szeretnének.  A  szorgalmi időszak-
ban, a hallgatók 2-3 hetente 5 napot a munkahelyüktől távol, az 
EMK-ban töltenek, ami az eredményes tanulási folyamat fontos 
feltétele.
A program két fő tanulmányi területe az egészségügyi szerve-
zetek, intézmények vezetése, valamint az egészségügyi rendsze-
rek menedzsmentje, amelyet közös ismereteket nyújtó tárgyak 
egészítenek ki (egészségügy közgazdaságtana, egészségügyi jog, 
epidemiológia, egészségügyi statisztika, informatika, egészség-
ügyi menedzsment etikai kérdései). a program hangsúlyosabb 
tanulmányi területe a szervezeti menedzsment, amely magába 
foglalja az emberi erőforrás menedzsmentet, a menedzseri kész-
ségfejlesztést, a változásmenedzsmentet, a minőségmenedzs-
mentet és a szervezeti döntéshozatal támogatását. a rendszer-
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menedzsment témakörébe tartozik az egész-
ségügyi rendszerek összehasonlító elemzése, az 
egészségügy-finanszírozás és rendszerfejlesztés, 
az uniós tagság egészségügyi vonatkozásai és 
a rendszerszintű ismereteket szintetizáló egész-
ségpolitika. A  hallgatóknak a kurzusok sikeres 
teljesítése mellett területi szakmai gyakorlaton is 
részt kell venniük, amelyeknek a témája a veze-
tői-szervezeti probléma megoldása, projektme-
nedzsment keretrendszerben. A  képzés a szak-
dolgozatok megírásával és a záróvizsga kereté-
ben történő megvédésével zárul.

Szociális munka mesterképzés
A  szociális munka mesterképzési szak alap-
diplomával (főiskolai vagy BA) rendelkező szoci-
ális munkásokat és szociálpedagógusokat készít 
fel a szociális munka professzionálisabb végzé-
sére. 
A képzés fő irányai a családdal összefüggő szoci-
ális kérdések, valamint a vezetés és az integráció 
(rendszer-szemlélet). Célja a két főiskolai szintű 
alapszak elméleti tartalmainak elmélyítése, dif-
ferenciáltabb, szélesebb spektrumú, multidiszciplináris kiegészí-
tése és a kutatásra épülő tudományos munkára való felkészítés. 
A hallgatók kompetenciái így tovább fejlődnek a szociális munka 
gyakorlata, a vezetés, valamint a kutatás dimenzióiban. A végzett 
hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik 
doktori képzés keretében történő folytatására.
Az első ízben 2007 őszén indult 4 féléves képzési program össze-
kapcsolja a szociális munka ismeretanyagát a terepgyakorlattal, 
amit esetmegbeszélő csoport kísér. Így a hallgatók tapasztalatot 
szereznek a szociális munka elméleteinek használhatóságáról, és 
különféle tantárgyi ismeretük gyakorlati tudássá integrálódik.
A  mesterszakon megszerezhető széles körű multidiszciplináris 
ismeretanyag birtokában a hallgatók jobban fel tudják mérni spe-
cifikus szakmai érdeklődésük és fejlődésük irányát. Ehhez az inté-
zet a családfókuszú szemléletből adódó többlettudással nyújt 
segítséget.

A  szociális munka mesterképzési szak stúdiumai alapozó 
ismeretekre, szakmai törzsanyagra és választható ismeretekre 
tagolódnak. Az alapozó ismeretek keretében rendszerszemlé-
letű szociológiaelméletet tanulnak a hallgatók, megismerkednek 
az értékek, vallások, spiritualitás szerepével a társadalomban, 
megtanulják az egyéni és társadalomlélektani jelenségek integ-
rált megközelítését,foglalkoznak az egyén és a közösség lehető-
ségeivel a jogalkotásban és jogalkalmazásban, valamint Európa 
gazdasági, szociális és humánökológiai kihívásaival. A  szakmai 
törzsanyag témái közé tartoznak a szociális munka és a szociál-
politika történeti modelljei és aktuális kihívásai, a szociális prob-
lémák makroszintű multidiszciplináris megközelítése, a szervezeti 
magatartás, vezetés, a kutatásmódszertan, a segítő folyamatok 
és módszerek egyénekkel, családokkal, közösségekkel, az euró-
pai műhelymunka szociálpolitikai aspektusai, valamint a stressz, 
kiégés, prevenció, szupervízió a segítő munkában. Választható 
tantárgyak keretében a hallgatók a szociális munka különböző 
területein használható speciális ismereteket sajátíthatnak el. 
További információ: www.mental.semmelweis.hu

Mentálhigiénés családtudományi és 
családterápiás mesterképzés

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű család-
tudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó 
módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a csalá-
dok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra 

és oktatásra, képesek továbbá a családterápiás módszerek és 
szemléletmód magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe 
vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű – de 
nem klinikai jellegű – beavatkozások révén képesek megelőző, 
támogató, erőforrásokat feltáró és segítő módon hatást gyako-
rolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű csa-
ládokat és alternatív együttélési formákat. Képesek mentálhigié-
nés szemléletmóddal, személyiségük és szakmai felkészültségük 
integrálásával, etikusan végezni munkájukat. Felkészültek tanul-
mányaik doktori képzésben történő folytatására.
Először 2015 szeptemberében indult el a képzés, legközelebb 
pedig a 2017/18-as tanévben hirdetjük meg újra.

A  mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfo-
gadható szakok:
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési 
szakok: pszichológia, szociális munka, szociálpedagógia, gyógy-
pedagógia, konduktor, az egészségügyi gondozás és prevenció 
védőnő szakiránya, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-
vény szerinti pszichológia, szociális munkás főiskolai és egyetemi 
szintű szakok és az általános orvos osztatlan szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető alap-
képzési szakok: pedagógia, csecsemő- és kisgyereknevelő, óvo-
dapedagógus, tanító; továbbá a hittudományi és vallástudomá-
nyi képzési terület alapszakjai.
A  mesterképzés során nagy szerepet kap a gyakorlati képzés, 
melynek fontos alkotóeleme egy családterápiával foglalkozó 
intézményben töltött négy féléves terepgyakorlat.

A  képzésbe való felvétel feltétele továbbá, hogy a hallgató a 
felvételkor rendelkezzen legalább 100 óra egyéni vagy 130 óra 
csoportos önismereti képzéssel. E képzés legyen valamely, a Pszi-
choterápiás Tanács Szövetség tagjaként nyilvántartott tudomá-
nyos társaság, illetve e társaságnak erre feljogosított tagja által 
tartott képzés, aki az adott módszer pszichoterapeutája vagy 
kiképzője. A  képzésbe lépéshez a pszichoterapeuta ill. kiképző 
igazolása szükséges a befejezett önismereti folyamatról.
További információ és jelentkezés:
http://mental.semmelweis.hu/hu/mesterkepzes/
csaladtudomany-es-terapia

Honlap: 
http://semmelweis.hu/ekk/


