A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli) (ha a KKK szerint előírt) kreditértéke: 10 (3+4+3)
időtartama részidejű képzésben:
jellege:

270 óra

több részben szervezhető

tantervi helye:

II-IV. félév

tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok
A területi szakmai gyakorlat a mesterképzési program három félévén keresztül húzódó, a megszerzett
ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását célzó komplex szakmai feladat, amely a tapasztalati úton
történő tanulás módszertanára épít. A területi szakmai gyakorlat során egy szervezeti, vezetői problémát
kell megoldani projektmenedzsment keretben, a projektmenedzsment eszköztárának felhasználásával. A
sikeresen megvalósított projektmunka az értékelő oktató szakmai ajánlása alapján szakdolgozattá
fejleszthető tovább.
A területi szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók egy konkrét szervezeti probléma megoldása során
számot adjanak arról, hogy az egészségügyi menedzsmenttel kapcsolatban megszerzett ismereteiket,
képeségeiket miként képesek alkalmazni a gyakorlatban. A tanult elméleti ismeretek alapján a hallgatónak
képesnek kell lennie egy körvonalazható szervezeti, vezetői problémát azonosítani, egy probléma megoldási
tervet kialakítani ésen problémát az elkészített tervnek megfelelően megoldani. A témaválasztás az
egészségügyi menedzsment bármely területét érintheti, de egy konkrét (manifeszt vagy látens) szervezeti,
vezetői problémához kell, hogy kapcsolódjon. Elvárás, hogy az adott menedzseri probléma ne legyen túl
nagy, illetve túlontúl összetett, ugyanakkor valódi probléma legyen, és alapját képezhesse egy projektszerű
és realisztikus megoldási tervnek, amely a megadott időkeretben végrehajtható. A területi szakmai gyakorlat
keretében a létrehozandó projekteredmény ideális esetben a kiválasztott menedzseri probléma megoldása
jelenti, de minimális elvárás, hogy a probléma megoldására kidolgozott terv megvalósítása elinduljon.
Elvárások a II. félévben:
 a projektterv elkészítéséhez kapcsolódó tájékoztató előadáson történő részvétel;
 a projekt központi problémájának definiálása, témaválasztás;
 a projektterv elkészítése a projekt tájékoztatóban megadott szempontok szerint.
Elvárások a III. félévben:
 a projektmunka elkészítéséhez kapcsolódó módszertani oktatásokon történő részvétel;
 tutor vagy mentor irányításával a projektmunka elvégzése, a projekt megvalósítása;
 a projektjelentés elkészítése.
Elvárások a IV. félévben:
 a projekt prezentáció elkészítéséhez és prezentálásához kapcsolódó módszertani oktatáson történő
részvétel;
 a projekt prezentáció elkészítése;
 a projektbeszámolón való részvétel, a projekt előadása és előadása és megbeszélése
A területi szakmai gyakorlat keretében végzendő projektmunka kétféleképpen teljesíthető: (1) önálló
projektmunkaként, (2) mentor melletti projektmunkaként.
Az önálló projektmunka megfelelő szakmai és vezetési gyakorlattal rendelkezők számára saját
munkahelyi környezetben, saját szervezeti, menedzseri probléma megoldása.
A mentor melletti projektmunka a megfelelő szakmai és vezetési gyakorlattal nem rendelkezők számára
nem a saját munkahelyen, egy kellően magas beosztásban lévő vezető (mentor) mellett végzendő.
A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei
A projektterv a kiválasztott probléma leírását, a megoldáshoz szükséges, előzetes diagnosztikus elemzést,
valamint a projekt megvalósításához szükséges időbecslést, illetve ütemezést tartalmazó dokumentum,
amelyet a tutor értékel a II. félév végén. A projektjelentés a területi szakmai gyakorlat megvalósítását
bemutató dokumentum, amelyet a mesterképzés III. félévének végéig kell összeállítani. A projekt
megvalósítása az írásbeli munka mellett a IV. félévben előadás formájában is bemutatásra kerül
valamennyi hallgató és oktató közös részvételével. A prezentáció diavetítéssel egybekötött előadás,

időtartama 10 perc, melyet vita és megbeszélés követ. A projektjelentést egy oktató (aki nem a téma
konzulense) írásban értékeli. Az értékelést végző oktató a projektjelentéshez kapcsolódóan kérdéseket
fogalmaz meg, amelyre a hallgató a szóbeli beszámolót követő megbeszélés keretében válaszol.
A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött
A szakmai gyakorlat elsősorban a résztvevő munkahelyén zajlik, így külön megállapodás kötése nem
indokolt.
A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése
Amennyiben mentor melletti projektmunka végzése szükséges, úgy a mentorokat a képzés korábbi hallgatói
közül választjuk ki, akik maguk is jól ismerik a projektmunkával kapcsolatos követelményeket és saját
tapasztalattal is rendelkeznek.
Intézményi felelős (név, beosztás):

Dr. Fügedi Gergely, egyetemi adjunktus, Ph.D.

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Ing. Simona Frisová, PhD., óraadó oktató
MUDr. Tomáš Szalay, PhD., óraadó oktató
MUDr. Angelika Szalayová, óraadó oktató

