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Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar 
Egészségügyi Menedzserképző Központ 

Egészségügyi menedzser mesterképzési szak 

Tárgy neve: Területi szakmai gyakorlat 1, 2, 3 
  

Tantárgyfelelős neve, beosztása (szervezeti egység): Dr. Lám Judit egyetemi docens, SE EKK Egészségügyi 
Menedzserképző Központ 
Oktatók neve, beosztása:  
Dr. Antal Zsuzsanna, mesteroktató 
Dr. Bálity Csaba, tanársegéd 
Dr. Belicza Éva, egyetemi docens 
Dr. Cserháti Zoltán, mesteroktató 
Dr. Gaál Péter, egyetemi docens 
Dr. Ivády Vilmos, tanári magcsoport oktató 
Dr. Kovács Eszter, egyetemi adjunktus 
Dr. Lám Judit, egyetemi docens 
Dr. Palicz Tamás, mesteroktató 
Dr. Safadi Heléna, egyetemi tanársegéd 
Dr. Sinkó Eszter, tudományos munkatárs 
Dr. Szócska Miklós, igazgató, egyetemi docens 
Dr. Takács Erika, egyetemi adjunktus 
Joó Tamás, senior egészségügyi közgazdász 
Kis Márton, projekt-koordinátor 
Pitás Eszter, ügyvivő szakértő 
Sinka Lászlóné Adamik Erika, mesteroktató 
Surján Cecília, egyetemi tanársegéd 

Tantárgyfélév: 
2./tavaszi 

3./őszi 
4./tavaszi 

Meghirdetés 
gyakorisága: 

évente 

Az ismeretek 
ellenőrzésének 

típusa:  
gyakorlati jegy 

Tantárgy 
besorolása: 

kötelező 

Félévi 
tanóraszám: 

8+12+8 

Kreditérték: 
3+4+3 

Tanórák száma az oktatás jellege szerinti bontásban 
Előadások tanóráinak száma: - 
Szemináriumok vagy gyakorlatok tanóráinak száma: 8+12+8 
 

Tantárgy felvételének előkövetelménye:  

 Területi szakmai gyakorlat 1. előkövetelményei: 
A menedzsment alapjai -  
Az egészségügyi közgazdaságtan alapismeretei-  
Egészségügyi rendszerek elemzése-  
Projektmenedzsment-  

 Területi szakmai gyakorlat 2. előkövetelménye: Területi szakmai gyakorlat 1. –  

 Területi szakmai gyakorlat 3. előkövetelménye: Területi szakmai gyakorlat 2. -  

További képzések, amelyekben a tárgy kötelező vagy kötelezően választható (félévszám): - 

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  
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 vagy 
egy rendszerszintű egészségpolitikai problémára kell megvalósítási alternatívákat felvázolni és megvalósítási 
tanulmányt készíteni  projektmenedzsment keretben, a projektmenedzsment eszköztárának felhasználásával. A 
sikeresen megvalósított projektmunka az értékelő oktató szakmai ajánlása alapján szakdolgozattá fejleszthető 
tovább. 



Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar 

Egészségügyi Menedzserképző Központ 

2. oldal /Tantárgyi adatlap 

A területi szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók egy konkrét szervezeti vagy egészségpolitikai probléma 
megoldása során számot adjanak arról, hogy az egészségügyi menedzsmenttel kapcsolatban megszerzett 
ismereteiket miként képesek alkalmazni a gyakorlatban. 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  
A tantárgy az alábbi fő témaköröket, tevékenységeket foglalja magába: 

1. Megoldani kívánt szervezeti, vezetői, egészségpolitikai probléma azonosítása, kiválasztása 
2. A probléma elemzése, okok feltárása 
3. Célkitűzés 
4. Helyzetelemzés, stakeholder- és erőtér-elemzés, SWOT-analízis. 
5. Megoldási alternatívák értékelése, megoldás  
6. Projekt keretek meghatározása, célkitűzés pontosítása, megoldások kiválasztása 
7. Feladatlebontás és feladatlista, tervezés-ütemezés, erőforrások tervezése-ütemezése, költségek 

tervezése. 
8. Projektvezetés, teamkialakítás és kommunikáció csapaton belül; döntéshozatali módszerek. 
9. A projekt előrehaladásának mérése-követése, lezárás és értékelés. 

 


