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Az Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász
&
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista
szakirányú továbbképzési szak
Szakindítás, képzés időpontja: 2014. ősz
Létszám: max. 20 fő
Képzési idő: 2 félév
A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60
Tandíj: 350 000 Ft/fő/félév
Oktatási információ: Dr. Baji Petra Ph.D., egyetemi adjunktus, E-mail: petra.baji@unicorvinus.hu
Beiratkozással kapcsolatos információ: Koltai Melinda tanulmányi előadó, koordinátor,
1093 Budapest Fővám tér 8., 185/a., E-mail: melinda.koltai@uni-corvinus.hu, Tel.: 482-5348
A képzés célja:
A szakot az egészségügyi (és szociális) szektor állami, önkormányzati intézményeiben dolgozók,
valamint a magán egészségügyi szolgáltatók, gyógyszergyártók és más egészségügyi beszállítók, az
állami és üzleti biztosítók legkülönbözőbb szakmai háttérrel rendelkező szakembereinek ajánljuk.
Mindazoknak, akik igényt mérnek fel, minőségi egészségügyi szolgáltatásokat hoznak létre,
működtetnek, biztosítási terméket fejlesztenek és értékesítenek, szerződést kötnek és ellenőriznek.
A szak hazai és nemzetközi állások betöltésére (szolgáltatók, biztosítók, gyógyszergyárak, és más
szervezetek pl. OECD, EU intézményei) is felkészít. A biztosítók és a magán egészségügyi
szolgáltatók számára lehetővé vált az együttműködés, szolgáltatások biztosítása és vásárlása. A TB
finanszírozásban részesülő állami egészségügyi szféra is keresi a lehetőséget a biztosítókkal való
együttműködésre. A változások a szereplők számára új helyzetet teremtettek, és olyan tudás
megszerzésének igénye is felmerült, amelyre korábban nem volt képzés hazánkban. A szak a hazai és
nemzetközi környezet, intézményrendszer, finanszírozás, kockázat felmérés és kezelés, gyógyszerek
befogadásának előkészítése mellett kitér az ápolás-biztosítás, egészségügyi turizmus, utazás- és
utasbiztosítás, külföldi ellátás, krónikus betegségek és az ezekből adódó kockázatok elemzéseinek
kérdéseire is.
A képzésben való részvétel feltételei:
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász szak esetében: A képzésben a
gazdaságtudományi képzési terület MSc, vagy BSc. szakjain megszerzett közgazdász oklevéllel
rendelkezők vehetnek részt. A szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szak esetében: A képzésben
valamennyi alapszakon megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. Szakmai gyakorlat előnyt
jelent.
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász szak esetében: Egészséggazdaságtani és egészségbiztosítási szakközgazdász
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szak esetében: Egészség-gazdaságtani és
egészségbiztosítási specialista

Az oktatás rendje:
Az oktatás pontos időbeosztása a szakra felvett hallgatókkal egyeztetve kerül kialakításra, várhatóan
péntekenkénti és szombatonkénti oktatási napokkal.
Szakfelelős oktató: Dr. Péntek Márta, Ph.D. habil
Szaktantervi Bizottság titkára: Dr. Baji Petra, Ph.D.
Tanulmányi ügyek felelőse (beiratkozás, pénzügyek, díjak, hivatalos teendők):
Koltai Melinda melinda.koltai@uni-corvinus.hu
Tanszéki titkár:
Horváth Tünde juliannatunde.horvath@uni-corvinus.hu E212 szoba

Részletes tanterv:
A részletes tanterv az alábbi táblázatban olvasható.
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Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szak
Félévek
Tantárgyak

1

2

Összesen

kontaktóra

kredit

számonkérés
óra
módja

számonkérés
óra
módja

Egészségpolitika és finanszírozás

18

5

szigorlat

18

5

Egészségügyi-közgazdaságtan és farmakoökonómia

18

5

szigorlat

18

5

Értékalapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás, egészségügyi marketing és
menedzsment

18

5

szigorlat

18

5

Üzleti- és társadalom-biztosítás

18

5

szigorlat

18

5

Tudományos alapú egészségügy, egészségügyi technológiaelemzés

18

5

kollokvium

18

5

kredit

kredit

Az életminőség- és egészségnyereség mérése és értékelése, az egészség értéke

12

4

kollokvium

12

5

Minőségfejlesztés az egészségügyben és kiválóságmodellek

18

4

szigorlat

18

4

Döntés-előkészítő modellezés, statisztika

18

4

szigorlat

18

4

A népegészségügy, prevenció, szűrések és a munka világának egészségügyi
közgazdaságtana

12

4

kollokvium

12

4

Egészségipar közgazdaságtan

10

3

kollokvium

10

3

Egészségügyi és szerződésjog

10

3

kollokvium

10

3

Projekttervezés, vállalkozásfejlesztés befektetések és vállalati pénzügyek

10

3

kollokvium

10

3

Szakdolgozat (szakszeminárium)

20

10

20

10
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90

25
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A képzés oktatói:
 Prof. Gulácsi László, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, BCE
 Prof. Kovács Erzsébet, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Biztosítási Oktató és
Kutató Csoport, BCE
 Dr. Baji Petra, Ph.D., egyetemi adjunktus, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, BCE
 Dr. Balásházy Mária, Ph.D., intézetigazgató, egyetemi docens, Gazdasági Jogi Intézet, BCE
 Prof. Dr. Bod Péter Ákos, Gazdaságpolitika Tanszék, BCE
 Prof. Dr. Boncz Imre, intézetigazgató, Pécsi Tudományegyetem Egészségbiztosítási Intézet, Pécsi
Tudományegyetem, Pécs, címzetes egyetemi tanár, BCE
 Dr. Brodszky Valentin, Ph.D., egyetemi docens, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, BCE
 Prof. Dr. Cseh Károly, intézetigazgató, Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
 Dr. Fekete Márta, vezető kockázatelbírálási orvosszakértő, AEGON Zrt.
 Prof. Dr. Felkai Péter, Utazásorvostani Tanszék Debreceni Orvostudományi Centrum, Általános
Orvostudományi Kar, Debrecen
 Prof. Dr. Görög Mihály, Stratégia és Projektvezetés Tanszék, BCE
 Dr. Hajdu Ottó, Ph.D., egyetemi docens, Statisztika Tanszék, BCE
 Dr. Havran Dániel, Ph.D., egyetemi adjunktus, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Befektetések és
Vállalati Pénzügy Tanszék, BCE
 Dr. Kállay László, Ph.D., egyetemi docens, igazgató, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, BCE
 Prof. Dr. Keller Éva, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi és Biztosításorvostani Intézet
 Dr. Péntek Márta, Ph.D., habil., egyetemi docens, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, BCE
 Dr. Pulay Gyula, Ph.D., igazgató, Állami Számvevőszék
 Schaub Erika, üzletág igazgató, Személybiztosítási Igazgatóság, Generali-Providencia Biztosító Zrt.
 Prof. Dr. Simon Judit, Marketing és Média Intézet, BCE
 Dr. Simon Tamás, ügyvéd, egészségügyi szakjogász, biztosítási szakjogász
 Dr. Szirmai Péter, Ph.D., egyetemi docens, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, BCE
 Prof. Dr. Vecsenyi János, igazgató, Kisvállalkozás-fejlesztés Központ, BCE
 Dr. Velkey György, elnök, Magyar Kórház Szövetség
 További oktatók felkérése és nevesítése az adott modulokban történik.
A képzésben résztvevő külföldi címzetes egyetemi tanárok:
 Prof. Dr. Niek Klazinga, senior policy advisor on Quality of Care, OECD Paris, Professor of Public
Health University of Amsterdam, Doctor Honoris Causa, BCE
 Prof. Dr. August Oesterle, Vienna University of Economics and Business, Honorary University
Professor, BCE
 Prof. Dr. Werner Brouwer, Chairman (Vice-Dean), Institute of Health Policy & Management, University
of Rotterdam, Honorary University Professor, BCE
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I.

félév

A tantárgyak részletes leírása:
TANTÁRGYI ADATLAP – Egészségpolitika és finanszírozás
1. Szakirányú továbbképzés: Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász és
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista
2. A tantárgy megnevezése: Egészségpolitika és finanszírozás (Health policy and financing)
3. A tanóra száma: 18
4. Kreditérték: 5
5. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
6. A tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Gulácsi László (laszlo.gulacsi@uni-corvinus.hu)
7. A tantárgy szakmai tartalma:
A tárgy oktatásának célja: az egészségügyi rendszerek és finanszírozási módszerek elemzéséhez, értékeléshez,
az egészségpolitikai alternatívák megfogalmazásához szükséges a) elméleti alapismeretek, valamint, b) az elmúlt
évtizedekben érvényesülő főbb külföldi és hazai egészségügy-politikai irányzatok megismerése.
A hallgatók megismerik az egészségügyi rendszerek típusait, az erőforrások elosztásának különböző formáit, az
egészségügyi piac sajátosságait, az egészségügyi kiadások nemzetközi trendjeit. A tárgy részletesen foglalkozik a
magyar egészségügyi rendszer reformjaival. A kurzus során a hallgatók neves szakemberekkel találkoznak.
Tematika
- Miért más az egészségügy? Az egészségügyi rendszer bemutatása, az egészségügyi piac sajátosságai
- A hazai egészségügyi és szociális ellátás intézményrendszere, működése és finanszírozása
- Gyógyszerfinanszírozás és gyógyszerbefogadás Magyarországon és Közép-Kelet-Európában valamint
Ausztria, Németország, Egyesült Királyság, Hollandia és a skandináv országokban
- Rangsorolás (prioritások képzése), racionalizálás az egészségügyben, a biztosítási egészségügyi ellátási
csomag tartalma és meghatározásának lehetőségei
- Az egészség-gazdaságtan szerepe az egészségpolitikában
- Finanszírozási technikák az egészségügyben; hatékonyság, minőség, méltányosság, költség-kontroll.
- Egészségpolitika, reformok és privatizáció Magyarországon
8.
9.
10.
11.

Évközi tanulmányi követelmények: konzultációk, önálló feladatok, kiscsoportos munka, esszé
Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere: szóbeli szigorlat
Irodalom: A szükséges irodalmat biztosítjuk a hallgatóknak.
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TANTÁRGYI ADATLAP - Egészségügyi közgazdaságtan és farmakoökonómia
1. Szakirányú továbbképzés: Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász és
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista
2. A tantárgy megnevezése: Egészségügyi közgazdaságtan és farmakoökonómia (Health economics and
pharmaco-economics)
3. A tanóra száma: 18
4. Kreditérték: 5
5. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
6. A tantárgyfelelős neve: Dr. Péntek Márta, Ph.D. habil, egyetemi docens (marta.pentek@uni-corvinus.hu)
7. A tantárgy szakmai tartalma: Napjainkban az egyes országok GDP-jük 6%-15%-át költik az egészségügyre,
a társadalmi költségek ennek – a becslések szerint – a kétszeresét is elérhetik. Ennek megfelelően az
egészségügyi kiadások nagysága és hatékonysága az adókon, prémiumokon keresztül, közvetlen
kapcsolatban áll az adott ország versenyképességével. A hatalmas kiadás miatt valamennyi országban egyre
fokozódik az állami szerepvállalás. Ez költségesebbé teszi a munkaerőt, versenyképtelenné teszi a termelést,
ami a piaci részesedés csökkenésén keresztül visszahat a feladatait egyre nehezebben ellátó államra,
korlátozva annak finanszírozási lehetőségeit. Az egészségügy a fejlett országok legnagyobb munkaadója is
egyben. Hazánkban ebben a szektorban több, mint 200 ezer ember dolgozik. Emellett a tágabb értelemben
vett egészségügy (gyógyszer- és műszergyártás, és más beszállítói szolgáltatások) szerte a világon az egyik
legdinamikusabban fejlődő területet jelenti. A kurzus résztvevői megszerzett tudásukat igen jól hasznosíthatják
a biztosítás, egészségügyi szolgáltatók elemző csoportjának, vagy menedzsmentjének tagjaként, illetve az
egészségügyi beszállítók, gyógyszer- és műszergyártók munkatársaiként.
Tematika
- Egészségügyi közgazdaságtan. Bevezetés, alapfogalmak. Az egészség iránti kereslet, az egészség
megoszlása
- Az egészségügyi ellátás piaca. Információs problémák az egészségügyben. Az egészségügy költségei
- A hatékonyság és költség-hatékonyság értelmezése az egészségügyben.
- Költségszámítás
- Egészség-gazdaságtani elemzés
- Az egészségnyereség mérése és értékelése. Az egészséggel összefüggő életminőség
- Az adherencia egészség-gazdaságtana.
- Az egészség-gazdaságtani elemzések alkalmazása az egészségügyi döntéshozatalban
8.
9.
10.
11.

Évközi tanulmányi követelmények: esszé, hallgatói prezentáció
Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere: szóbeli szigorlat
Irodalomjegyzék:
 Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés, Medicina Könyvkiadó Rt.
Budapest, 2012
 Boncz Imre (szerk.): Egésszégügyi gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek, Pécs,
2011 (elektronikus jegyzet)
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TANTÁRGYI ADATLAP - Értékalapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás, egészségügyi marketing
1. Szakirányú továbbképzés: Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász és
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista
2. A tantárgy megnevezése: Értékalapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás, egészségügyi marketing (Value
based purchasing of health care services and health insurance packages; marketing in health care)
3. A tanóra száma: 18
4. Kreditérték: 5
5. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
6. A tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Gulácsi László (laszlo.gulacsi@uni-corvinus.hu), Baji Petra, Ph.D.
adjunktus (petra.baji@uni-corvinus.hu)
7. A tantárgy szakmai tartalma:
Az egészségügyi és a szociális piac valamennyi szereplője, a szolgáltató és a finanszírozó egyaránt hosszútávon
érdekelt a szükségleteknek megfelelő, biztonságos, elvárható és garantált minőségű és árú/költségű szolgáltatások
biztosításában és vásárlásában. A fejlett országokban a szolgáltatások vásárlója elsősorban a nagyon különböző
felépítésű és működésű biztosító. A szolgáltatásvásárlással kapcsolatban olyan kérdések merülnek fel például,
hogy hogyan történhet a szükségletek felmérése, mit tartalmazzon a biztosítási csomag, mire terjed ki a biztosítási
szolgáltatás, a biztosító és az egészségügyi/szociális szolgáltatók közti viszonyt említve: milyen szolgáltatást
vásároljon a biztosító, milyen szolgáltatótól, hogyan történik a nyújtott szolgáltatások elszámolása, finanszírozása,
a kockázatviselés megosztása a biztosító és a szolgáltató között. A tantárgy az értékalapú szolgáltatásvásárlás
koncepcióját és gyakorlati módszereit tárgyalja részletesen.
Tematika
- Értékalapú szolgáltatás- és biztosítás-vásárlás koncepciója
- A financiális és nem financiális ösztönzők szerepe
- Mi az hogy „érték”?, kinek, mikor és hogyan mérjük?
- Preferencia értékelési eljárások
- Tudásalapú egészségügy és az értékalapú vásárlás
- Az értékalapú szolgáltatás vásárlás egészségbiztosítási vonatkozásai: minőség, szerződéskötés,
elszámolás a biztosító és a szolgáltató között
- Kiemelt példák: utazás-biztosítás vásárlása, szolgáltatások indokoltságának elemzése
8.
9.
10.
11.

Évközi tanulmányi követelmények: konzultációk, önálló feladatok, kiscsoportos munka, esszé
Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere: szóbeli szigorlat
Irodalomjegyzék: A szükséges irodalmat biztosítjuk a hallgatóknak.
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TANTÁRGYI ADATLAP - Üzleti és társadalombiztosítás
1. Szakirányú továbbképzés: Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász és
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista
2. A tantárgy megnevezése: Üzleti és társadalombiztosítás (Private and social insurance)
3. A tanóra száma: 18
4. Kreditérték: 5
5. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék, Biztosítási
Oktató és Kutató Csoport, Közgazdaságtudományi Kar
6. A tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Kovács Erzsébet (erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu), Baji Petra, Ph.D.
adjunktus (petra.baji@uni-corvinus.hu)
7.
8. A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók aktuális ismereteket szerezhetnek mind a
magán, mind a társadalombiztosítás elméleti hátteréről és gyakorlati problémáiról. A kurzus során hazai
biztosítók képviselői is bemutatják a magyar biztosítási, egészségbiztosítási piac helyzetét, működését és
lehetőségeit.
Tematika:
- Biztosítástan – alapfogalmak, a biztosítás elméleti háttere, biztosítások csoportosítása, osztályozása
- Egészségbiztosítás – elméleti háttér, piaci kudarcok az egészségbiztosítási piacon (morális kockázat,
kontraszelekció)
- Társadalombiztosítási rendszerek (nyugdíj, egészségügy), nemzetközi kitekintés
- A társadalombiztosítási rendszerek kihívásai (demográfia, gazdasági helyzet)
- Egészségbiztosítási modellek
- A hazai társadalombiztosítási rendszer (egészségügy, nyugdíjrendszer) felépítése és működése
- Egészségbiztosítási termékek a magán egészségbiztosítási piacon, a magán egészségbiztosítási piac
helyzete hazánkban
- A beteg önrész szerepe az üzleti és társadalombiztosításban
- Adatforrások (kiadások, demográfia, morbiditás, mortalitás)
9.
10.
11.
12.

Évközi tanulmányi követelmények: konzultációk, önálló feladatok, kiscsoportos munka, esszé
Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere: szigorlat
Irodalomjegyzék: A szükséges irodalmat biztosítjuk a hallgatóknak.
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TANTÁRGYI ADATLAP - Tudományos alapú egészségügy, egészségügyi technológiaelemzés
1. Szakirányú továbbképzés: Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász és
Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista
2. A tantárgy megnevezése: Tudományos alapú egészségügy, egészségügyi technológiaelemzés
(Evidence based medicine and health technology assessment)
3. A tanóra száma: 18
4. Kreditérték: 5
5. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési
Kutatóközpont
6. A tantárgyfelelős neve: Dr. Brodszky Valentin Ph.D. egyetemi docens (valentin.brodszky@uni-corvinus.hu)
7. A tantárgy szakmai tartalma: Az egészségügyi technológiaelemzés multidiszciplináris elemzési módszer az
egészségügyi technológiák (gyógyszerek, beavatkozások) szisztematikus elemzésével foglalkozó diszciplína,
amely a következő szempontokat elemzi: a) a klinikai biztonság; b) a folyamatok jellemzői; c) a hatásosság; d)
az eredményesség; e) a gazdasági következmények; f) a társadalmi, jogi, etikai és politikai kérdések.
A technológiaelemzés a közgazdaságtan, statisztika, a társadalomtudományok, az epidemiológia és az
orvostudomány eszköztárát használja fel; célja az egészségpolitikai, befogadási, szolgáltatásvásárlási
döntések előkészítése. Kialakulásában két körülmény játszott alapvető szerepet: a) az egészségügyi
költségeknek a fejlett országokban is nyomasztónak ítélt növekedése; b) a hatalmas egészségügyi
költségekkel nem volt arányos az eredmény. Napjainkra a technológiaelemzés használata - a tényeken
alapuló vásárlás, fejlesztés - már intézményi, például kórházi szinten is megkövetelt a fejlett országokban, és a
technológiaelemzés egyike azon egészségügyi kérdéseknek, amelyről az Európai Unióban egységes álláspont
és gyakorlat alakult ki.
Az elsajátított tudás jól felhasználható az egészségbiztosításban (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, és
más biztosítók), az egészségügyi szolgáltatói menedzsmentben dolgozók, illetve az egészségügyben jelenlevő
gyógyszer- és műszergyártók és más beszállítók munkatársai számára, hiszen a hallgató képes lesz elemzési,
tervezési, monitorozási, finanszírozási, vásárlási és fejlesztési kérdésekkel foglalkozó munkacsoport tagjaként,
illetve annak vezetőjeként tevékenykedni.
Tematika

8.
9.
10.
11.

Az egészségügyi technológia, technológiaelemzés és a technológiaértékelés koncepciója és alapfogalmai
Epidemiológiai vizsgálatok: leíró epidemiológia és analitikus epidemiológia
Információtudomány. A tudományos irodalom kezelése, irodalomkeresés hagyományos és elektronikus
eszközök segítségével, kulcsszavak alkalmazása
Nem randomizált és randomizált vizsgálatok
Szisztematikus irodalmi áttekintések, meta-analízisek és a bizonyítékok hierarchiája
Költséghatékonyság koncepciója és mérése
Egészség-gazdaságtani modellezés: döntési fák és Markov-modellek
Költségvetési hatáselemzés
Technológiaelemzés az Európai Unióban
Évközi tanulmányi követelmények: konzultációk, önálló feladatok, kiscsoportos munka, esszé
Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere: megajánlott jegy vagy szóbeli kollokvium
Irodalomjegyzék:
Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest,
2012
Brodszky Valentin (szerk.): Egészségügyi döntés-előkészítő modellezés (jegyzet)
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A tanév menete
A 2014-15/I. félév
A félév beosztása
Dátum
október 4, szombat
október 10, péntek

Órák
délelőtt
délután
délelőtt

Tárgy
Egészségügyi politika és finanszírozás
Egészségügyi politika és finanszírozás
Egészségügyi politika és finanszírozás

október 11, szombat

délután
délelőtt

Egészségügyi politika és finanszírozás
Egészségügyi közgazdaságtan és
farmakökonómia
Egészségügyi közgazdaságtan és
farmakökonómia
Tudományos alapú egészségügy,
egészségügyi technológiaelemzés

délután
október 17, péntek

délelőtt
délután

október 18, szombat

délelőtt
délután

november 7, péntek

délelőtt
délután

november 8, szombat

délelőtt
délután

november 14, péntek

délelőtt
délután

november 15, szombat

délelőtt
délután

november 21, péntek
november 22, szombat

délelőtt
délután
délelőtt
délután

Tudományos alapú egészségügy,
egészségügyi technológiaelemzés
Egészségügyi közgazdaságtan és
farmakökonómia
Egészségügyi közgazdaságtan és
farmakökonómia
Tudományos alapú egészségügy,
egészségügyi technológiaelemzés
Egészségügyi közgazdaságtan és
farmakökonómia
Tudományos alapú egészségügy,
egészségügyi technológiaelemzés
Tudományos alapú egészségügy,
egészségügyi technológiaelemzés
Értékalapú szolgáltatás és biztosításvásárlás, egészségügyi marketing
Értékalapú szolgáltatás és biztosításvásárlás, egészségügyi marketing
Értékalapú szolgáltatás és biztosításvásárlás, egészségügyi marketing
Értékalapú szolgáltatás és biztosításvásárlás, egészségügyi marketing
Üzleti és társadalombiztosítás
Üzleti és társadalombiztosítás
Üzleti és társadalombiztosítás
Üzleti és társadalombiztosítás
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Megjegyzés
Bemutatkozás
Przentáció
témaválasztás
45 perc esszé írása

Találkozás az oktatókkal,
szakdolgozat
témavezetés beosztása.
45 perc esszé írása

Konzultáció a
prezentációról
45 perc esszé írása

45 perc esszé írása
Hallgatói prezentáció

45 perc esszé írása
Hallgatói prezentáció

Órarend
pénteken

11.00-12.30
12.40-14.10
ebédszünet
14.50-16.20
16.30-18.00
szombaton 9.00-10.30
10.40-.12.10
ebédszünet
12.50-14.20
14.30-16.00
A napi órarendi beosztástól az oktatók a hallgatókkal történő előzetes egyeztetés alapján esetenként
eltérhetnek.
Évközi esszé írása
Szombatonként (október 11, 18, november 8, 15, 22) az előző héten leadott anyagból, 45 perc időtartamban 3
kérdésre a válasz kifejtése írásban. Az öt dolgozatból a 4 legjobb kerül beszámításra.
Hallgatói prezentáció
Két fős csoportokban prezentáció választott témából az alábbi 3 terület egyikéről
- Egészségügyi politika és finanszírozás
- Egészségügyi közgazdaságtan és farmakökonómia
- Tudományos alapú egészségügy, egészségügyi technológiaelemzés
Témaválasztás véglegesítése:
Konzultáció a prezentációról:
Prezentáció (2-2):

2014. október 10-én.
2014. november 7-én.
2014. november 15-én, illetve
2014. november 22-én.

Szigorlat
Szóbeli
2015. január
Szakdolgozat
2014. október 17: téma/témavezető választás.
A szakdolgozat első 3-5 oldalas vázlata 2015. január 10-ig kerüljön leadásra a témavezetőnek.
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