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besorolása:
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(kredit%)

elmélet-gyakorlat:

100-0 %

Tanórák típusa:

előadás és gyakorlat

Számonkéré
s módja:

kollokvium

Tantárgyfélév:

1. őszi szemeszter

Elmélet:
42 óra

Gyakorlat:
0 óra

Előtanulmányi feltételek:

-

Tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Takács Erika, Digitális Egészségtudományi Intézet, egyetemi adjunktus, Ph.D.

Tantárgy előadója:

Heitler Krisztina, Belső Klinikai Tömbigazgatóság, igazgató

Tantárgy célja, feladata:

Az alapvető közgazdasági fogalmak és összefüggések ismerete, az egészségügyi
intézmények gazdálkodási, pénzügyi folyamatainak ismerete.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Ismeri a közgazdaságtan alapvető összefüggéseit, az intézményi gazdálkodás szabályait, valamint
rendelkezik feladatai ellátásához szükséges pénzügyi és számviteli ismeretekkel.

- Alkalmazza közgazdasági ismereteit a szakmai munka során, felhasználja pénzügyi és számviteli
tudását a feladatai ellátásához, részt vesz az intézmények gazdálkodási folyamatainak
megvalósításában.

- Nyitott a közgazdasági problémák megértésére.
- Kezdeményezi a közgazdasági, gazdálkodói szemlélet megerősítését a feladatellátásban.
- Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, számviteli és adózási feladaokat,

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

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Téma

1. Gazdasági, pénzügyi ismeretek jelentősége



2. A közgazdaságtan alapkérdései

3. Mikroökonómia 1.

4. Mikroökonómia 2.

5. A makroökonómia alapjai

6. Összefoglalás

7. Számviteli alapfogalmak, elvek

8. Mérlegkészítés

9. Államháztartási ismeretek

10. Államháztartási számvitel

11. Összefoglalás

12. Vállalatgazdaságtan

13. Vezetési ismeretek, kontrolling

14. Pénzügy, marketing
Tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Pulay Gyula PhD, Skultéty László

Követelmények:

Az érdemjegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, +15% pont szerezhető az aláírás feltételét
teljesítő beadandón felüli, megfelelt értékelésű beadandóval

Aláírás feltétele: 1 db megfelelt minősítésű beadandó

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma témaköre és időpontja,
pótlásuk és javításuk lehetőségei: 1 db zárthelyi dolgozat a 8. hetet követően a tematika szerint
addig átvett anyagrészből. Pótlása és javítása külön időpont egyeztetését követően 2 héten belül
lehetséges

Az esetleges vizsga típusa és vizsgakövetelmények: írásbeli vizsga (vegyes: teszt és kifejtős kérdésekkel)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége, az igazolás
módja a foglalkozásokról való távollét esetén:maximális hiányzás: 3 alkalom. Pótlás: az órai anyag önálló
feldolgozása a megadott irodalom alapján. A hiányzást előre jelezni szükséges e-mail útján.

Az írott tananyag, ajánlott irodalom, a felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszköz

Kötelező irodalom:
- előadás vázlatok (DEI felhőben)
- Villiam D. Nordhaus – Paul Anthony Samuelson: Közgazdaságtan, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, 2019

Ajánlott irodalom:
- Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, 2018
- Stephen D. Williamson: Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest, 2009

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, leadási ideje

1 db beadandó dolgozat az aktuális szemeszter utolsó napjáig
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