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Tantárgy neve:  Tudásmenedzsment az egészségügyben 

Tantárgy neve (angolul):  Knowledge management in healthcare 

Tantárgy kódja:  EUSZAK027_1M 

Kreditérték: 
4 kredit 

Tantárgy 
besorolása: 

kötelező 

Képzési karakter 
(kredit%)  

elmélet-gyakorlat: 
50-50 % 

Tanórák típusa:  
előadás és gyakorlat 

Számonkérés 
módja: 

kollokvium 

Tantárgyfélév 
(meghirdetési 
gyakorisága): 

4. tavaszi félév 
Elmélet: 
28 óra 

Gyakorlat: 
28 óra 

Előtanulmányi feltételek (előzetes követelmény): 
nincs 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:  
 Dr. Stubnya Gusztáv, egyetemi docens – SE, EKK Digitális Egészségtudományi Intézet 

Tantárgy előadója: 

 Dr. Stubnya Gusztáv, egyetemi docens – SE, EKK Digitális Egészségtudományi Intézet 

 Dr. Tóth Zoltán, egyetemi adjunktus – SE, EKK Digitális Egészségtudományi Intézet 

Tantárgy célja, feladata:  
A tantárgy célja az egészségügyi területen megszerzett és kutatás eredményeként létrejövő információ, tudás 

rendszerzése, annak hasznosítása. A hallgató megismeri a kutatás célját, eszköztárát, a kutatási folyamat szervezésének 

legfontosabb szempontjait, szakmaspecifikus módszertanát. Cél, hogy a hallgató képessé váljon önállóan, illetve egy 

csoport tagjaként az adott témában magas színvonalú kutató, elemző munka megtervezésére, a teljes kutatási folyamat 

menedzselésére, a kapott információk értékelésére, a kutatási eredmény összefoglalására, annak magas színvonalú 

prezentálásra. 

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek: 
- Ismeri a hazai és nemzetközi egészségügyi rendszereket, trendeket 

- Ismeri a kutatásmódszertan alapvető eszköztárát 

- Képes magas színvonalú kutatások önálló megtervezésére és kivitelezésére, az alkalmazott kutatásmódszertani 

technikák alkalmazására, továbbfejlesztésére. 

- Törekszik a magas színvonalú kutatások elvégzésére, támogatja kutatócsoportját, elkötelezettséget mutat a kitűzött 
célok megvalósítására. 

- Elkötelezett az egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok magas színvonalú elemzéséből 
levont következtetések hitelessége, annak magas színvonalú közlése iránt 

A tantárgy részletes tematikája: 

Hét Téma 

1. Egészségügy rendszerek áttekintése  

2. Intézményi menedzsment – fogalmak, eszközök, technikák 

3. Intézményi menedzsment – Orvost. I., 

4. Intézményi menedzsment – Innováció I 

5. Innováció, innovációs lánc – kapcsolódó fogalmak elméleti és gyakorlati megközelítése, példák a hazi és a 

nemzetközi piacon 

6. Orvostechnológiai alapfogalmak, eszközök, termékcsoportok 

7. Közbeszerzési alapfogalmak, alapvető jogi háttér 

8. Gyógyszer- és egyéb klinikai kutatások, klinikai vizsgálatok elméleti és gyakorlati kérdései 

9. Tudományos kutatás, módszertana, publikálás, folyamatmenedzsment 

10. Az irodalomkutatás módszertana, adatbázisok gyakorlati használata 

11. Külföldi egészségügyi rendszerek működése, jógyakorlatok felkutatása. Önálló kutatási projekt-

témakiosztás 

12. Önálló kutatási projekt - konzultáció 

13. Önálló kutatási projekt – egyéni prezentáció és értékelés, közös átbeszélés 

14. Önálló kutatási projekt - egyéni prezentáció és értékelés, közös átbeszélés 

Tantárgy tematikáját kidolgozta:  
Dr. Stubnya Gusztáv, egyetemi docens – SE, EKK Digitális Egészségtudományi Intézet 



Dr. Tóth Zoltán, egyetemi adjunktus – SE, EKK Digitális Egészségtudományi Intézet 

Követelmények: 
Az érdemjegy kialakításának módja: aláírás és szóbeli prezentáció az egyéni projektmunkáról 

 
Az aláírás feltételei: jelenlét TVSZ szerint, projektmunkában való részvétel 

 
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk 
lehetőségei: nincs 

 

Az esetleges vizsga típusa és vizsgakövetelmények (tételsor, tesz-pool): nincs 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége, az igazolás módja a 
foglalkozásokról való távollét esetén: projektmunka, pótlásra nincs lehetőség 

 

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

- Dr. Boncz Imre (szerk.): Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek.  

 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, leadási ideje: projektmunka szóbeli prezentálása az 

félév végén 

 

2022. május 21. 


