
Gyógyszerész-közgazdász szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1 A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gyógyszerész-közgazdász szakirányú 
továbbképzési szak 

 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Gyógyszerész-közgazdász 

 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok 

 
4. A felvétel feltételeként: Gyógyszerész oklevéllel rendelkezık vehetnek részt a képzésben 

 
5. A képzési idı: 4 félév 

 
6. A szakképzettség megszerezéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kreditpont 

 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
7.1. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek 
A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok 
területén, ennek során a hallgatók magas szintő módszertani felkészítést kapnak, majd az 
üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevık. 
A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú 
gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevıinek probléma-
felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. 
 
A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik: 
− a legkorszerőbb vezetési és szervezési ismereteket, 
− a nagyobb szervezetek stratégiai irányításának rendszerszemlélető összefüggéseit, 
− a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzı rendszereket, 
− a gyakorlati menedzsment módszereket, 
− a szervezetek átfogó, korszerő irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit, 
− az egyes gazdasági szervezetek alapítására és mőködtetésére vonatkozó törvényi 

szabályozást, 
− a problémamegoldás rendszerelmélető elméletét, döntéselméleti irányzatokat, 

döntéselméleti modelleket, 
− a szervezeti teljesítmények és azok költségeinek az elemzését, 
− az emberi erıforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket, 
− a projektek indításával, mőködtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és 

módszertani technikákat, 
− az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. 

 
7.2. személyes adottságok, készségek 
A végzettek a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:  
− stratégiai gondolkodásmód, 



− önálló munkavégzésre való alkalmasság, 
− jó probléma felismerı és problémamegoldó készség, 
− kiváló kommunikációs készség, 
− információ feldolgozási képesség, 
− a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység, 
− alkalmasság az együttmőködésre, a csoportmunkában való részvételre. 

 
7.3. a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 
A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során: 
− a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására, 
− szakmailag megalapozott döntések meghozatalára, 
− az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására 
− a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére 
− a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelı alkalmazására, 
− irányítói, vezetıi és végrehajtói feladatkörök ellátására, 
− modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására. 

 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek 
 
Módszertani alapozás: 15 kredit 
(Kvantitatív módszerek, Alternatív tárgy I, Marketingkutatás) 
 
Elméleti, közgazdaságtani alapozás: 35 kredit 
(Bevezetés a közgazdaságtanba, Vállalatgazdaságtan, Bevezetés a számvitelbe, 
Gazdaságpolitika, Pénzügyek, Vállalati pénzügyek, Környezetgazdaságtan, Egészségügyi jog, 
Alternatív tárgy II.) 
 
Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek: 60 kredit 
(Üzleti számvitel, Szervezés és vezetéselmélet, Szervezeti magatartás, Marketing, Vállalati 
erıforrás-gazdálkodás, Stratégiai menedzsment, Információgazdálkodás, Vállalati stratégia, 
Vállalati pénzügyek II., EU ismeretek, Vezetıi ellenırzés, Üzleti tervezés, Humán erıforrás 
gazdálkodás, Alternatív tárgy III.) 
 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: gyógyszerész-közgazdász szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak lSCED besorolása: lSCED 5A 
f) Megszerezhetı szakképzettség: gyógyszerész-közgazdász 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit 



k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/857-4/2009. sz. határozat jogerıre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• ME Szenátusa 50/2009. sz. határozat (2009. március 26.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kocziszky György, 72133847376 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Budapesti Corvinus Egyetem által létesített, az OH-

FHF/19-3/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett gyógyszerész-közgazdász szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


