
1. sz. melléklet: Az oklevél minősítésébe beszámítandó tantárgyakról képzésenként 

(hatályos: 2011.09.01-től) 

 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak  

népegészségügyi ellenőr szakirány  
 

Kémia 

Anatómia 

Biostatisztika 

Környezet-egészségtan 

Humán élettan (Élettan II. a tanulmányaikat 2008. előtt kezdőknek) 

Epidemiológia alapjai 

Biokémia II. 

Mikrobiológia II. 

Egészségfejlesztési és egészségpolitikai ismeretek 

Részletes epidemiológia II. 

Foglalkozás-egészségtan 

Népegészségügyi medicina IV. 

Táplálkozás-egészségtan és élelmiszerbiztonság 

Közigazgatási és népegészségügyi jogi ismeretek IV. 

 

Ápolás és betegellátás alapképzési szak  

gyógytornász szakirány 
 

a tanulmányi idő alatt előírt szigorlatok (lásd:TVSZ NK Kari Melléklet 3.§. 2.bek.) 

 

Népegészségügyi felügyelő egyetemi képzési szak 

 

Kémia 

Anatómia 

Élettan II. 

Mikrobiológia II. 

Népegészségügyi medicina IV. 

Részletes epidemiológia III. 

Laboratóriumi diagnosztika II. 

Egészségfejlesztés II. 



 

 

Népegészségügyi MSc egészségfejlesztés szakirány 

 

Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi 

gyakorlatban 

A szakmai és társadalmi kapcsolatépítés módszertana és gyakorlata 

Népegészségügyi projektek tervezése, megvalósítása és értékelése 

Az egészségfejlesztés gyakorlata 

Kutatási módszerek és értékelés az egészségfejlesztésben 

Etika az egészségfejlesztési gyakorlatban 

Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében 

 

 

Népegészségügyi MSc népegészségügyi felügyelő szakirány 

 

 

Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi 

gyakorlatban 

Genetikai epidemiológia 

Egészségügyi rendszerek működése és irányítása 

Népegészségügyi projektek tervezése, megvalósítása és értékelése 

Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében 

 

Népegészségügyi MSc epidemiológia szakirány 

 

Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi 

gyakorlatban 

Modern statisztikai módszerek 

Nem fertőző betegségek epidemiológiája 

Fertőző betegségek epidemiológiája 

Modern statisztikai módszerek 

Nem fertőző betegségek epidemiológiája 

Fertőző betegségek epidemiológiája 

 



Népegészségügyi MSc környezet-és foglalkozás-egészségügyi szakirány 

 

Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi 

gyakorlatban 

Modern statisztikai módszerek 

Nem fertőző betegségek epidemiológiája 

Fertőző betegségek epidemiológiája 

Környezet-egészségtan és epidemiológia 

Környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások 

Környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció 

Népegészségügyi projektek tervezése, megvalósítása és értékelése 

 

Egészségpszichológia MSc 

 

Segítő kapcsolatok és pszichoterápia alkalmazott módszerei II. 

Népegészségügyi medicina IV. 

Egészségpszichológia 

Klinikai egészségpszichológia 

 

Egészségügyi menedzser MSc 

 

Minőségmenedzsment az egészségügyben 

Egészségügyi jogi ismeretek 

Egészségügyi szervezetek vezetése 

 

 

Komplex rehabilitáció MSc 

 

Rehabilitációs alapismeretek 

Epidemiológiai és biostatisztikai ismeretek 

A rehabilitációs medicina főbb területei 

Klinikai vizsgálatok tervezése 

Prevenció és rehabilitáció viszonya 

Team szerepe a rehabilitációban 

Evidenciák a rehabilitációban 

 

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc 

 

Az egészségpolitika alapjai 



Egészségügyi etika és jog 

Egészségügyi rendszerek finanszírozása. 

Magyar egészségügyi rendszer II. 

Stratégiai tervezés és menedzsment az egészségügyi intézményekben 

Közigazgatási alapismeretek 

 


