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A Semmelweis Egyetem

Egészségügyi Közszolgálati Kara

Az Egyetem legfiatalabb, de legdinamikusabban fejlődő és 

leginnovatívabb kara:

 A Kari Tanács alakuló ülése 2010. április 21-én volt

 Kari képzéseink döntő többsége saját fejlesztés, országosan elsőként

 Kiemelkedő kutatás-fejlesztési aktivitás, jelentős projektbevétel

Három alapító intézet:

 Digitális Egészségtudományi Intézet (DEI)

 Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK)

 Mentálhigiéné Intézet (MI)



Közös pontok

Orvos- és egészségtudományok, valamint a legszélesebb 

értelemben vett társadalomtudományok határterületén 

dolgozó intézetek

Rendszerváltás társadalmi változásaiból kinőtt 

kezdeményezések

 Innovatív megközelítésmód (oktatás, kutatás és szakértői 

tevékenység is), fejlesztési projektek

Széles nemzetközi kapcsolatrendszer, beágyazottság



Képzéseink

 4 graduális (+2 folyamatban):

 Egészségügyi szervező BSc

 Egészségügyi menedzser MSc

 Szociális munka MA

 Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás MA

 7 posztgraduális szakirányú továbbképzés:

 Mentálhigiéné, Lelkigondozó, Laktációs szaktanácsadó, Integrált szülő csecsemő konzultáció, 

Közösségi és családi mediáció, Executive egészségügyi szakmenedzser, CTA

 Szakmai továbbképzések, nemzetközi programok (WHO, WB, EU)

 Doktori képzés:

 Szociológia doktori program a Mentális Egészségtudományi Doktori Iskolán belül

 Magatartástudományi program, Népegészségügyi program – témavezetés



Egészségügyi menedzser 

mesterképzési program



Csoportmunka



A diploma



Az első regionális Flagship Program Magyarországon

62 résztvevő 14 országból



Szerepjáték esettanulmány



Hol vagyunk megtalálhatók?

Dékáni Hivatal a Semmelweis Egyetem központi 

épületében (Üllői út 26)

DEI: Ferenc téri egyetemi épület

MI: Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET)

EMK: Kútvölgyi Klinikai Tömbhöz (KÚT) kapcsolódóan, 

önálló épület (Kútvölgyi út 2)





Az Egészségügyi Közszolgálati Kar 

és a szociális vezetőképzés

A területhez kapcsolódó szakértelem és tapasztalat: 

 Vezetőképzés, menedzserképzés

 Szociális munka mesterképzés

 Egészségügy és szociális szféra ezer szálon összefügg

„School of Governance” koncepció (2009-ben)

 Kormányzati vezetőképzés minden HR-hez kötődő területen

 A szociális ágazat az egyik legkézenfekvőbb partner



Az Egészségügyi Közszolgálati Kar 

és a szociális vezetőképzés

2010-2014 között egészségügyi ágazatvezetésben 

szerepvállalás (Semmelweis terv):

 Minden jó átalakítási, fejlesztési elképzelés kulcsa a megvalósítás

 A megvalósítás kulcsát pedig az ágazati intézményvezetők jelentik –

kapocs az ágazati irányítás és az ellátást nyújtó szakemberek között

 A vezetőképzési rendszer megújítása, tehát óriási lehetőség a 

szakpolitika támogatására



Semmelweis emlékév – 2018.

Megbukott változtatásvezető

Zseniális innovátor


