
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intézményi szakmai 
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Cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 15. 
wwww.semmelweis.hu/dei 
titkarsag.dei@semmelweis-univ.hu 

Tájékoztató Egészségügyi Szervező BSc 
 hallgatók számára 
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Gyakorlat paraméterei 

 

 

 

• A gyakorlatok teljesítésének időszaka: 
• 2023. szeptember – 2023. december 

• Időtartam: 
• 200 óra 

• Gyakorlat helye: 
• egészségügyi szervező szakképesítésnek megfelelő tevékenységet végző gyakorlóhely 

• Gyakorlat helyének kiválasztása: 
• egyéni 

• Gyakorlat igazolása: 
• az intézetvezető (részlegvezető) által a tevékenységnapló aláírva 

• Értékelés: 
• Aláírás: tevékenységnapló megléte 
• Gyakorlati jegy: gyakorlati beszámoló értékelése 



Gyakorlóhely kiválasztásának szempontjai 

 

 
 
 

• A szakmai gyakorlati helyszín kiválasztásánál alapelv, hogy az intézmény a végzett hallgatók 
szakképesítésének megfelelő tevékenységet végezzen, potenciális munkaadója lehessen a végzett 
egészségügyi szervezőknek. 

• Ilyenek lehetnek elsősorban, de nem kizárólag: 

• egészségügyi szolgáltatók (beleértve az orvostechnikai eszköz és gyógyszer gyártókat, forgalmazókat); 

• egészségügyi kormányzati szervek és háttérintézmények; 

• egészségbiztosító(k); 

• egészségügyi vagy ügyviteli minőségbiztosítást auditáló szervezetek, szervezetfejlesztést támogató tanácsadók; 

• egészségügyi információrendszer fejlesztők; 

• egészségügyi szoftver, műszer fejlesztők; 

• ahol adatkezelési-, kontrolling-, finanszírozással kapcsolatos adatfeldolgozási, valamint minőségbiztosítási-, 
adatvédelmi feladatok tervezését, végzését, értékelését, támogatását gyakorolhatja a hallgató. 

• Nem lehet Gyakorlóhely olyan vállalkozás vagy állami intézmény olyan részlege, melynek vezetője (a 

gyakorlat teljesítésének igazolója) a hallgató közvetlen hozzátartozója. 



Feladatok, határidők 

 

 

1. Gyakorlóhely kiválasztása 

2. Gyakorlóhely kiválasztásának indoklása, tevékenységeinek ismertetése 

• Maximum 1 oldal terjedelem 

• Leadás elektronikus formátumban az info.dei@public.semmelweis-univ.hu címre 

• Határidő: 2023. szeptember ... 

3. Befogadó nyilatkozat letöltés, kitöltése, adatok egyeztetése és aláíratása (gyakorlatvezetővel, pecséttel 
ellátva) 

4. Befogadó nyilatkozat leadása 

• Leadás elektronikus formában az info.dei@public.semmelweis-univ.hu címre, majd papíron is: Ferenc tér 15., 2. emelet – 
Tanulmányi ügyintézőnél 

• Határidő: 2023. szeptember ... 

5. Együttműködési megállapodás kitöltése, aláírása 

• Ld. adminisztrációs eljárásrend! 

6. Gyakorlat elvégzése, gyakorlati napló vezetése, beszámolók elkészítése 

7. Gyakorlati beszámoló és gyakorlati napló leadása 

• Leadás elektronikus formában az info.dei@public.semmelweis-univ.hu címre, majd gyakorlati napló papíron is: Ferenc tér 15., 2. 
emelet – Tanulmányi ügyintézőnél 

• Határidő: 2023. november ... 

mailto:info.dei@public.semmelweis-univ.hu
mailto:info.dei@public.semmelweis-univ.hu
mailto:info.dei@public.semmelweis-univ.hu


Adminisztrációs eljárásrend 

 

 
 
 

• Befogadó nyilatkozat 

1. a hallgató jelzi, hol kívánja a szakmai gyakorlatát tölteni a szakmai gyakorlatot irányító 
intézeti oktatónak - Gyakorlóhely kiválasztásának indoklása leadásával 

2. a hallgató a szakmai gyakorlat elkezdéséhez szükséges befogadó nyilatkozatot a 
Gyakorlóhelynek átadja ÉS a szükséges adatokat egyezteti a Gyakorlóhellyel 

3. a Gyakorlóhely a befogadó nyilatkozatot aláírja (gyakorlatvezető) és a hallgató visszahozza 
a DEI-be 

• Együttműködési megállapodás 
1. a DEI elkészíti a szakmai gyakorlatról szóló együttműködési megállapodást, aláíratja az 

illetékes vezetővel és iktatja (várható ideje szeptember vége, de függ a befogadó 
nyilatkozat beérkezésének időpontjától is) 

2. a hallgató az együttműködési megállapodást a Gyakorlóhely illetékes vezetőjével aláíratja 

3. az együttműködési megállapodást a hallgató visszahozza a DEI-be 



Gyakorlat beszámolója 

 

 
 

 

A hallgatónak beszámolót kell készítenie (10-15 oldal), melyben átfogóan 
értékelnie kell a gyakorlati hely sajátosságainak megfelelő egészségügyi 
informatikai/szervezői gyakorlatot végző szervezet felépítését, működését és új 
igények esetén annak alkalmazkodóképességét. A beszámoló konkrét témáját a DEI 
részéről a szakmai gyakorlatot irányító intézeti oktatóval egyeztetni szükséges, vele 
el kell fogadtatni. A beszámolónak a DEI által elvárt tartalommal és a 
meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell elkészülnie. A tantárgy 
érdemjegye a szakmai gyakorlatot irányító intézeti oktató értékelése alapján lesz 
megállapítva. Az aláírás feltétele a beszámoló legalább elégséges értékelése. A 
beszámolót elektronikusan, kizárólag pdf formátumban kell elküldeni az 
info.dei@public.semmelweis-univ.hu e-mail címre. 
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