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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Ismeretkör neve: Társadalomtudományok

Tantárgyai:

- Bioetika
- Egészségtudomány (3) - Egészségügyi jogelmélet és joggyakorlat Kred itta rtomá nya:

- Kommunikáció az egészségügyben
- Emberi erőforrásmenedzsment
- Projektmenedzsment
- Egészségtudomány (6) - Egészségügyi minő'ségbiztosítás
- Egészségtudomány (7) - Egészségügyi menedzsment

20-25 kredit
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Bioetika Kreditérték:

Kódja: EUSZAK008_1M 2

Angol neve: Bioethics kredit

Besorolás:
Képzési karakter 

(kredit%)
elmélet-gyakorlat:

100-0%

Tanórák típusa: ea. Számonkérés Tárgyfélév:

kötelező' Elmélet:
28 óra

Gyakorlat:
0 óra

módja:

kollokvium
1.

szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- nincs

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. TÚRY FERENC, egyetemi docens, PhD, SE - Magatartástudományi Intézet 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. LŐRINCZ JENŐ, egyéb SE - Magatartástudományi Intézet

Tantárgy-leírás:

Tantárgy célkitűzése, hogy megkönnyítse a mindennapi egészségügyi, szervezési és vezetési 
gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy "rányissa" a hallgatók 
szemét az erkölcsi problémák észrevételére. Olyan fogalmi-logikai rendszer kimunkálása, 
mely segítséget nyújt a felmerülő' orvosetikai kérdések elemzésében, s lehető'vé teszi ezen 
problémák hatékonyabb megoldását. Olyan ismeretek átadása, mely segíti az 
informatikust/egészségügyi szervező't abban, hogy a betegek, a kísérleti személyek, illetve az 
egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa. Segíteni az 
egészségügyi döntéshozókat, jogszabály-alkalmazókat abban, hogy erkölcsi ítéleteikben is 
tükrözhessék az egyén az egészségügy és a társadalom felelősségét az egészség 
fenntartásában.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az 
egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges megoldási 
lehetőségeit, alternatíváit.

- Képes átlátni az egészségügyet meghatározó etikai normák és jogforrások rendszerét, azok
alkalmazásának szabályait, valamint megfelelő'en alkalmazza a releváns jogi
szakkifejezéseket.

- Fogékony az egészségügyi jog változásainak folyamatos internalizációjára, fontosnak érzi a 
jogszabályok és etikai szabályok betartását és betartatását szakmai munkája során.

- Felelősséget érez a jogszabályok és a vonatkozó etikai elvek betartására vonatkozóan 
szakmai munkája során.
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- Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai és jogi 
kötelezettségeket, és felismeri felelősségének határait

Kötelező és ajánlott irodalom:

- Hársing László (2001): Irányzatok az etika történetében, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
- Kovács József (2006): A modern orvosi etika alapjai (2. kiadás), Medicina, Budapest.
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Egészségtudomány (3) - Egészségügyi jogelmélet és joggyakorlat Kreditérték:

Kódja: EUSZAK015_1M

Angol neve: Health Sciences (3) - Healthcare regulation kredit

Besorolás:

kötelező'

Képzési karakter 
(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

100-0%

Tanórák típusa: ea. Számonkérés Tárgyfélév:

Elmélet: Gyakorlat:
módja: 2.

28 óra 0 óra kollokvium szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- Egészségtudomány (2) - Egészségügyi rendszerismeret

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. DÓSA ÁGNES, egyetemi docens, SE -  Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. PORDÁN ENDRE, egyéb, Külső

Tantárgy-leírás:

A hallgatók megismertetése a jog alapfogalmaival,általános kategóriáival, amelyekre 
alapozva már érthető és hatékony fogadókészség alakul ki a szemeszter második részében a 
egészségügyi igazgatás és jog egyes intézményeinek és megoldásainak bemutatásakor. A cél 
olyan készségek és képességek kialakítása, amelyek birtokában a hallgató önállóan tud egy 
adott jogi problémához közelíteni ismeri az ehhez szükséges segédeszközöket, tud 
jogszabályt olvasni, ügyelve a hatályosságra és a jogrendszerbeli összefüggésekre.

A szemeszter végén a hallgató legyen képes bármilyen, az egészségügy területén általa 
megoldandó probléma azonosítására és önállóan a probléma megoldásának megkezdésére. 
Tudja azt is, mikor kell jogász szakember segítségét igénybe vennie, miután a saját kísérletek 
nem vezettek eredményre. Rendelkezzen azzal az ismeretanyaggal, ami az egészségügyben 
szabályozott életviszonyok körére vonatkozik, és ami a hatékony és eredményes 
jogszabálykereséshez és olvasáshoz elengedhetetlen. Alakuljon ki benne az a komplex 
szemlélet, amely felhasználásával eredményesen tud megoldani vagy legalább felvázolni egy 
jogi vonatkozással is rendelkező problémát.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás jellemzőit, hazai 
viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló jogi problémákat és azok lehetséges 
megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és 
kötelezettségeit.

- Ismeri az adatvédelem legfontosabb előírásait és az egészségügyi adatok kezelésének
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sajátosságait.
- Ismeri a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

követelményeket, tűzvédelmi előírásokat, a mindenkori hatályos törvényi előírásokat, és az 
uniós szabályokat.

- Képes átlátni az egészségügyet meghatározó etikai normák és jogforrások rendszerét, azok 
alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően alkalmazza a releváns jogi 
szakkifejezéseket.

- Kompetenciahatárainak megfelelően képes tájékoztatást nyújtani a betegjogokról és azok 
érvényre juttatásának lehetőségeiről.

- Munkája során alkalmazza az adatvédelem alapelveit, képes az adatkezelési és továbbítási 
feladatok jogszabályoknak megfelelő módon történő ellátására.

- Fogékony az egészségügyi jog változásainak folyamatos internalizációjára, fontosnak érzi a 
jogszabályok és etikai szabályok betartását és betartatását szakmai munkája során.

- Elfogadja az adatvédelmi szabályokat, fontosnak tartja azok maradéktalan érvényesülését, és 
támogatja az adatvédelmi felelős munkáját.

- Felelősséget érez a jogszabályok és a vonatkozó etikai elvek betartására vonatkozóan 
szakmai munkája során.

- Együttműködik az adatvédelmi feleló'ssel, felelősséget vállal az adatok szabályszerű 
kezelésért és továbbításáért.

- Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai és jogi 
kötelezettségeket, és felismeri felelősségének határait.

- Egészségügyi, gazdasági és menedzsment szakemberekkel együttműködve tervez és valósít 
meg hatékonyság-növelő', illetve innovációs tevékenységeket. Felelő'sen ítéli meg javaslatai 
jog- és életszerűségét.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Az elő'adásokon elhangzottak és az elektronikusan rendelkezésre bocsátott prezentáció a számonkérés 
alapját képezik.

Ajánlott irodalom:

- Szilágyi Péter: Jogi alaptan, Osiris Kiadó Kft. 2006.
- Magyarország Alaptörvénye - (2011. április 25.)
- 1997. évi CLIV. törvény - az egészségügyről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1997. évi XLV11. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről
- 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Kommunikáció az egészségügyben

Kódja: EUSZAK023_1M

Angol neve: Communication in healthcare

Kreditérték:

4
kredit

Besorolás:

kötelező'

Képzési karakter 
(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

25-75%

Tanórák típusa: ea. és gyak.

Elmélet:
14 óra

Gyakorlat:
42 óra

Számonkérés
módja:

gyak. jegy

Tárgyfélév:

3.
szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

nincs

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. SZÓCSKA MIKLÓS, egyetemi docens, PhD, SE - Digitális Egészségtudományi Intézet 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

KOZÁK ANNA, egyéb, SE - Egészségügyi Menedzserképző Központ

Tantárgy-leírás:

A kurzus során a hallgatók megismerkednek az egészségügyi rendszer különböző' 
szereplőivel, a szereplő'k eltérő' nézőpontjaival és megtanulják ezekhez adaptálni a 
mondanivalójukat. A kurzust támogató, valós életen alapuló eset segítségével 
megismerkednek a különböző kommunikációs csatornákkal, a különböző publicisztikai és 
tájékoztató műfajokkal, és megtanulják a célzott social média használatot.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak 
megfelelő kommunikációs stratégiákat.

- Széleskörűen ismeri a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző' 
kommunikáció jellegzetességeit.

- Kompetenciahatárainak megfelelő'en képes tájékoztatást nyújtani a betegjogokról és azok 
érvényre juttatásának lehetőségeiről.

- Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban 
is.

- Képes hatékonyan kommunikálni a pácienssel, családdal, közösséggel.
- Az interperszonális készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, 

közösséggel.
- Képes szakmai kommunikációra a szakterületén vagy az egészségügy más területén dolgozó 

szakemberekkel.
- Érzékeny a páciensek valós egészségügyi szükségleteire, támogatja őket az egészségügyi 

ellátás során, és egészségi állapotuknak megfelelő empátiával kezeli a betegeket.
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- Fontosnak tartja személyiségének fejlesztését a páciensekkel és munkatársakkal való 
hatékonyabb kommunikáció érdekében.

- Együttműködik az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel a páciensek optimális ellátásának 
megteremtése érdekében.

- Együttműködik a páciensekkel és munkatársaival a kommunikációs folyamatban.
- Fokozott figyelmet szentel az eltérő' tudományterületen (különösen az egészségtudományi, 

egészség-gazdaságtani és informatikai szakterület dolgozó szakemberek közötti sikeres 
kommunikációnak.

- Munkahelyi vagy projektszervezetben is ellátja a vonatkozó rendszerfejlesztési 
módszertannak megfelelő' feladatokat, feladatait minő'ségben, határidő're, együttmű'ködő'en 
végzi.

- A felismert szervezeti-működési hiányosságokat jelzi.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Az előadásokon elhangzottak és az elektronikusan rendelkezésre bocsátott prezentáció a számonkérés 
alapját képezik.

Ajánlott irodalom:

- Deborah Tannen, Miért értjük félre egymást? Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy 
buknak, Tinta Könyvkiadó, Budapest 2001

- Dr. Thomas Gordon, Noel Burch, Emberi kapcsolatok-Hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el, Gordon 
könyvek, 2001

- Karl Erik Rosengren: Kommunikáció, Typotex Budapest, 2004
- Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, Typotex Budapest 2004
- Melanie Klein, A szó előtti tartomány, Pszichoanalitikus Tanulmány, Akadémiai Kiadó, 1999
- Peter Frans Anthonissen, Kríziskommunikáció, HVG Könyvek, Budapest 2009
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Emberi erőforrásmenedzsment

Kódja: EUSZAK024_1M

Angol neve: Human resources management

Kreditérték:

4
kredit

Besorolás:

kötelező'

Képzési karakter 
(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

50-50%

Tanórák típusa: ea. és gyak.

Elmélet:
28 óra

Gyakorlat:
28 óra

Számonkérés
módja:

kollokvium

Tárgyfélév:

4.
szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- Egészségtudomány (1) - Gazdasági pénzügyi alapismeretek

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. GIRASEK EDMOND, adjunktus, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző Központ 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. GIRASEK EDMOND, adjunktus, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző' Központ

Tantárgy-leírás:

Az egészségügyi ellátórendszerben a humán erőforrás kritikus tényező'. A tantárgy során a 
hallgatók megismerik a humánerőforrás-menedzsment fogalmát, területét és eszköztárát. 
Kitekintést kapnak a foglalkoztatási formák sajátosságaira, az egészségügyben leggyakoribb 
munkajogi kérdésekre is. Megismerik az ágazati humánerőforrás-monitoring progamot és az 
orvosi-szakdolgozói ösztöndíj- és életpálya-modelleket is.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak 
megfelelő kommunikációs stratégiákat.

- Széleskörűen ismeri a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző' 
kommunikáció jellegzetességeit.

- Kompetenciahatárainak megfelelő'en képes tájékoztatást nyújtani a betegjogokról és azok 
érvényre juttatásának lehetőségeiről.

- Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban 
is.

- Képes hatékonyan kommunikálni a pácienssel, családdal, közösséggel.
- Az interperszonális készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, 

közösséggel.
- Képes szakmai kommunikációra a szakterületén vagy az egészségügy más területén dolgozó 

szakemberekkel.
- Érzékeny a páciensek valós egészségügyi szükségleteire, támogatja őket az egészségügyi 

ellátás során, és egészségi állapotuknak megfelelő empátiával kezeli a betegeket.
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- Fontosnak tartja személyiségének fejlesztését a páciensekkel és munkatársakkal való 
hatékonyabb kommunikáció érdekében.

- Együttműködik az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel a páciensek optimális ellátásának 
megteremtése érdekében.

- Együttműködik a páciensekkel és munkatársaival a kommunikációs folyamatban.
- Ismeri az egészségügyi intézmények, a társadalom- és humánbiztosítási szervek 

tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamatait.
- Érzékeny az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek 

tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamataiban bekövetkező' változásokra.
- Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat, 

együttműködik az egészségügyi intézmények, a társadalom- és a humánbiztosítási szervek 
gazdasági tevékenységet végző' szervezeti egységeivel.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Az elő'adásokon elhangzottak és az elektronikusan rendelkezésre bocsátott prezentáció a számonkérés 
alapját képezik.
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: 

Kódja:

Proj ektmen edzsm ent 

EUSZAK029 1M

Kreditérték:

3

Angol neve: Project management kredit

Besorolás:

kötelező'

Képzési karakter 
(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

66,6-33,3%

Tanórák típusa: ea. és gyak. Számonkérés Tárgyfélév:

Elmélet: Gyakorlat:
módja: 4.

28 óra 14 óra kollokvium szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- nincs

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. BALLA KATALIN, egyetemi docens, PhD, BME - Irányítástechnika és Informatika Tanszék 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. BALLA KATALIN, egyetemi docens, PhD, BME - Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Tantárgy-leírás:

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a projektmenedzsment (PM) módszereivel és 
segédeszközeivel, kiemelten figyelve az egészségügyi és informatikai projektek 
sajátosságaira. Mivel az egészségügyi projektek többségének meghatározó része szoftver 
fejlesztése, karbantartása és továbbfejlesztése, továbbá informatikai szolgáltatások 
nyújtása, fontos, hogy a hallgatók megismerjék a szoftverrendszerek tervezési, fejlesztési és 
üzemeltetési folyamatát, valamint a menedzserek számára is elengedhetetlen leírásmódok 
és modellek alapelemeit (pl. a követelményspecifikáció leírásának módját és a 
rendszertervek lehetséges megjelenési formáit). A tantárgyban szó lesz informatikai 
beszerzések és beruházások kérdéseiről, pályázatok és tenderek készítéséről, valamint 
minőségügyi kérdésekről is.

A hallgatók az előadásokon egészségügyi információs rendszerek fejlesztésével kapcsolatos 
esettanulmányokat ismernek meg, a laborgyakorlatokon pedig -  számítógépes 
támogatással-egy konkrét projektet visznek végig. A hallgatókkal együtt megvizsgáljuk, 
hogyan kell menedzselni egy olyan projektet, amelynek célja egy már meglévő egészségügyi 
információs rendszer kiegészítése egy új funkcióval az érdekelt felek követelményei alapján, 
és melyek azok a feladatok, amelyek egy ilyen módosításból következnek (a konfiguráció 
aktualizálása minden felhasználónál, az áttérés pillanatának megválasztása a régi 
rendszerről az újra, az áttérés kockázatai, a régi rendszer visszaállításának lehetősége 
adatvesztés nélkül stb.).
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Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Munkahelyi vagy projektszervezetben is ellátja a vonatkozó rendszerfejlesztési 
módszertannak megfelelő feladatokat, feladatait minőségben, határidőre, együttműködően 
végzi.

Kötelező és ajánlott irodalom:

- Órai jegyzet, elektronikus előadásanyagok
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Egészségtudomány (6) - Egészségügyi minőségbiztosítás

Kódja: EUSZAK033_1M

Angol neve: Health Sciences (6) - Health quality assurance

Kreditérték:

2
kredit

Besorolás:

kötelező'

Képzési karakter 
(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

50-50%

Tanórák típusa: ea. és gyak.

Elmélet:
14 óra

Gyakorlat:
14 óra

Számonkérés
módja:

kollokvium

Tárgyfélév:

5.
szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- Egészségtudomány (2) - Egészségügyi rendszerismeret
- Orvostudomány (4) - Klinikai alapismeretek

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. LÁM JUDIT, egyetemi docens, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző Központ 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. LÁM JUDIT, egyetemi docens, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző' Központ

Tantárgy-leírás:

A tantárgy célja, hogy a félév végére a hallgatók megértsék, és elsajátítsák a minő'ségügy 
fogalomrendszerét, felismerjék a betegbiztonsági kérdéskör fontosságát, az ellátási hibák 
természetét és jelentőségét, megismerjék a minő'ségfejlesztési technikákat, megértsék az 
indikátorok, protokollok és szakmai irányelvek fejlesztésének és alkalmazásának lényegét, 
megismerjék az auditálás, akkreditáció, és tanúsítás elvét, lényegét, megismerjék a projekt 
tervezés legfontosabb lépéseit.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Klinikai ismereteinek birtokában megérti az egyes betegségek természetét, ismeri az 
egészségügyi ellátórendszer felépítését, és képes rendszerbe foglalni a betegeket és az 
egészségügyi ellátásokat.

- Ismeri a menedzsment tudomány alapelveit, megérti az egészségügyi menedzsment 
sajátosságait, felismeri alkalmazásuk feltételeit a gyakorlatban.

- Munkája során alkalmazza az egészségügyi menedzsment elméleteit, felhasználja a 
menedzsment gyakorlati módszereit munkateljesítményének hatékonyabbá tétele és 
beosztottainak irányítása érdekében.

- Érzékeny a páciensek valós egészségügyi szükségleteire, támogatja őket az egészségügyi 
ellátás során, és egészségi állapotuknak megfelelő empátiával kezeli a betegeket.

- Együttműködik munkatársaival, felkérésre vezető' szerepet lát el munkacsoportjában, 
felelősséget vállal az általa vezetett munkatársak tevékenységéért a munkajogi szabályoknak 
megfelelően.
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- Ismeri az egészségügyi intézmények minőségbiztosítási és kontrolling rendszerét, rendszerbe 
foglalja az abból kinyert információkat.

- Megtervezi és működteti az egészségügyi intézmények kontrolling és minő'ségbiztosítási 
rendszerét, fejleszti azokat a vezető'i iránymutatásoknak megfelelő'en.

- Önállóan látja el az egészségügyi intézmények minő'ségbiztosítási és kontrolling rendszeréhez 
kapcsolódó munkaköri feladatait, együttműködik munkatársaival a minő'ségbiztosítási és 
kontrolling rendszer működtetése során.

Kötelező és ajánlott irodalom:

A feladott szakirodalmat minden esetben a hallgatók megkapják az oktatótól digitális formában vagy 
internetes hivatkozásként.
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Részletes tantárgyleírások

Egészségügyi szervező szak (BSc) -  egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

Tárgy neve: Egészségtudomány (7) - Egészségügyi menedzsment

Kódja: EUSZAK034_1M

Angol neve: Health Sciences (7) - Health system management

Kreditérték:

3
kredit

Besorolás:

kötelező'

Képzési karakter 
(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

33,3-66,6%

Tanórák típusa: ea. és gyak.

Elmélet:
14 óra

Gyakorlat:
28 óra

Számonkérés
módja:

kollokvium

Tárgyfélév:

5.
szemeszter

Előtanulmányi feltételek:

- Projektmenedzsment

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. GIRASEK EDMOND, adjunktus, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző Központ 

Oktató neve, beosztása, tudományos fokozata, szervezeti egysége:

DR. GIRASEK EDMOND, adjunktus, PhD, SE - Egészségügyi Menedzserképző' Központ

Tantárgy-leírás:

A tantárgy során hallgatók megismerik a menedzsment alapjait és a szervezetek 
működésének sajátosságait, szemléleti és tudományos módszertani kérdéseit. A kurzus 
során kiemelten foglalkozunk az egészségügyi szervezetek sajátosságaival. A tantárgy 
összefoglalja a különböző vezetés-szervezési elméleteket, menedzsment gyakorlatokat és a 
menedzsment rendszerek legfőbb összefüggéseit. A tantárgy célja megismertetni az 
alapvető' fogalmakat, felkészíteni a hallgatókat a jövő're vonatkozó tevékenységekre, a 
tudatos munkára és annak megszervezésére. Az elméleti ismeretek átadását, és megtanult 
ismeretek gyakorlati alkalmazását segítik az esetmegbeszélések és a hallgatók által végzett 
csoportmunka. A félév során a hallgatók csoportokban, különböző a kurzus tematikájához 
kapcsolódó projekteken dolgoznak. A projektmunka során gyűjtött tapasztalataiket és elért 
eredményeiket vizsgaprezentáció formájában mutatják be a vizsgaidőszakban.

Fő'bb témakörök: bevezetés a menedzsmentbe, mechanikus és organikus szervezetek, 
kontingenciaelmélet, vezetők, vezetői típusok, vezetői feladatok, leadership technikák, 
szervezeti magatartás, szervezeti kultúra, változtatások vezetése, menedzsment problémák 
egészségügyi szervezetekben, összefoglaló.

A kurzus zárásaként a korábbi egészségtudomány tantárgyak által lefedett ismeretkörének 
(egészségügyi rendszerismeret, gazdasági pénzügyi alapismeretek, egészségügyi jogelmélet 
és joggyakorlat, bevezetés au egészségügy gazdaságtanába, kontrolling az egészségügyben, 
egészségügyi minőségbiztosítás, egészségügyi menedzsment) komplex, szintetizáló, 
problémaorientált számonkérése valósul meg.
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Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Klinikai ismereteinek birtokában megérti az egyes betegségek természetét, ismeri az 
egészségügyi ellátórendszer felépítését, és képes rendszerbe foglalni a betegeket és az 
egészségügyi ellátásokat.

- Ismeri a menedzsment tudomány alapelveit, megérti az egészségügyi menedzsment 
sajátosságait, felismeri alkalmazásuk feltételeit a gyakorlatban.

- Munkája során alkalmazza az egészségügyi menedzsment elméleteit, felhasználja a 
menedzsment gyakorlati módszereit munkateljesítményének hatékonyabbá tétele és 
beosztottainak irányítása érdekében.

- Érzékeny a páciensek valós egészségügyi szükségleteire, támogatja őket az egészségügyi 
ellátás során, és egészségi állapotuknak megfelelő' empátiával kezeli a betegeket.

- Együttműködik munkatársaival, felkérésre vezető' szerepet lát el munkacsoportjában, 
felelősséget vállal az általa vezetett munkatársak tevékenységéért a munkajogi szabályoknak 
megfelelő'en.

- Megszervezi az egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és 
dokumentációs rendszereit, felhasználja ismereteit az adatszolgáltatási és dokumentációs 
problémák megoldására.

- Munkahelyi vagy projektszervezetben is ellátja a vonatkozó rendszerfejlesztési 
módszertannak megfelelő' feladatokat, feladatait minő'ségben, határidő're, együttmű'ködő'en 
végzi.

- A felismert szervezeti-működési hiányosságokat jelzi.
- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a számítógépes rendszerek fejlesztését támogató 

módszertanokról.

Kötelező és ajánlott irodalom:

- Menedzsment Alapjai c. jegyzet (ezt a hallgatók a kurzus során digitális formában megkapják),
- Előadás prezentációk (mindegy egyes óra után a hallgatók megkapják)
- A feladott szakirodalmat minden esetben a hallgatók megkapják az oktatótól digitális formában vagy 

internetes hivatkozásként.


