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Tanszék
Aktuális besorolás: adjunktus

Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
2004 - 2009
Budapesti Corvinus Egyetem, Aktuárius (B)
Tudományos fokozatok, címek
2013, PhD
Maastricht University (Honosítva: 2013 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi
Doktori Iskola)

Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
2013 - 2016
Budapesti Corvinus Egyetem, adjunktus
2011 - 2013
Budapesti Corvinus Egyetem, tanársegéd
2009 - 2013
Maastricht University, junior kutató
2009 - 2009
CARDIF Biztosító Magyarország Zrt., CARDIF Életbiztosító Magyarország Zrt. , aktuárius
2008 - 2009
PEND Consulting Kft., junior elemző
2016 Budapesti Corvinus Egyetem, docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
2010 - 2016
Szekciótitkár, TDK Egészségügyi Gazdaságtan Szekció, Budapesti Corvinus Egyetem
2015 - 2017
Nemzetközi Tanulmányok Felelős, Közgazdaságtudományi kar, Budapesti Corvinus Egyetem
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
2014, szeptember
National Bureau of Economic Research, New York, USA
2014, augusztus
University of A Coruna, Spain
2012, október
University of York, York, UK
2012, február
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University of Aberdeen, Aberdeen, UK
2016, február
Maastricht University, Maastricht, The Netherlands
2016, február
Maastricht University, Maastricht, The Netherlands, meghívott előadó
2014, augusztus
Career Integration Fellows Teaching Principles and Practices for Economics Course” 3 napos
oktatási módszertani tréning, CERGE-EI, Prága
Díjak, címek, kitüntetések
2014, CERGE-EI Carrier Integration Fellowship
CERGE-EI, Prague, The Czech Republic
2014, Az év oktatója díj
Egészség-gazdaságtani Diákkör
2014, BCE Kutatási Kiválósági Díj
Budapesti Corvinus Egyetem
2013, „A Közgáz Campus Tudományos Diákköri munkáért” járó elismerő oklevél
Hallgatói Tudományos Tanács, Budapesti Corvinus Egyetem
2009, „Kiváló Hallgató" cím, aktuárius főszakirány
Közgazdaságtudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem
2016, Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíja
Emberi Erőforrás Minisztérium
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Kutatás, szakértői tevékenység
Fontosabb, oktatott tárgyak, témakörök:
Bevezetés az egészségügyi közgazdaságtanba (Introduction to health economics)
Egészségpolitika és finanszírozás (Health policy and finance)
Egészségtudományok Alapjai (Introduction to Health Sciences)
Értékalapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás (Value based purchacing of health care services)
Mikroökonómia
Üzleti Közgazdaságtan

Tudományterület és tudományág:
Közgazdaságtudományok
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Jelenlegi kutatási témák:
Egészség-gazdaságtan
A kockázatok megítélésének szerepe az egészséggel kapcsolatos döntésekben
Fizetési hajlandóság és hálapénz az egészségügyi ellátásokért
Hosszútávú ápolás finanszírozása
Egészségügyi technológiaelemzés
Betegség-teher és életminőség vizsgálatok
Korábbi kutatási témák:
Korrupció az egészségügyben
Egészségpolitikai preferenciák feltárása
Ápolásbiztosítás

Fontosabb kutatások
2009 - 2013, ASSPRO CEE 2007
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: European Commission
További információk a kutatásról: ASSPRO CEE 2007 is a collaborative research project co-funded
by the European Commission and focussed on the assessment of patient payment policies,
specifically those in Central and Eastern Europe. This website provides details about project
partners, objectives and activities, as well as an overview of current project results. On a long-run,
the project is expected to provide scientific evidence for informed discussions on patient payments
between policy-makers, insurers, researchers, health care providers and consumers. PhD thesis:
“Out-of-pocket patient payments for health care services in Hungary: Past experience and future
perspectives” Supervisors: Prof. Dr. Wim Groot, Co-supervisors: Dr. Milena Pavlova, Prof. Dr. László
Gulácsi
2013 - 2013, Ecorys - Corruption in health care
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: European Commission
További információk a kutatásról: HOME/2011/ISEC/PR/047-A2 The objectives of the research
projects are: to enable a better understanding of the extent, nature and impact of corrupt
practices in the healthcare sector across the EU; and to assess the capacity of the MSs to prevent
and control corruption within the healthcare system and the effectiveness of these measures in
practice. This study focused on three areas of healthcare: medical service delivery; procurement
and certification of medical devices; and procurement and authorisation of pharmaceuticals.
2009 - , Betegség-teher, egészséggel összefüggő életminőség vizsgálatok
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó:
További információk a kutatásról: Együttműködésben a SOTE-val. Érintett betegségek: ADHD,
Parkinson kór, szkizofrénia, epilepszia, clostridium difficile, hiperaktív hólyagszindróma, perifériás
verőérbetegség
2009 - , Egészség-gazdaságtani elemzések és technológiaértékelés
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: 0
További információk a kutatásról: Érintett betegségek: Crohn's Disease, Colitits Ulcerosa,
Rheumatoid Arthritis, Arthiritis Psoriatica, Ankylosing Spondylitis, Psoriasis
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2013 - , "Priority Setting in Hungary: A Discrete Choice Exercise"
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: 0
További információk a kutatásról: The project aims to analyze the preferences of health policy
makers in priority setting. To that end, a survey has been developed to be distributed to
healthcare managers, policy-makers of various levels (to specify in the survey) working at regional
or national ministries, directorates etc., professionals or within the pharmaceutical or other
industries. This research project and survey has already been launched in over 10 countries such
as Norway, Austria, Spain, Nepal etc. Coordinators: Francesco Paolucci, Australia National
University and University of Northumbria Newcastle Manuel García-Goñi, Universidad Complutense
de Madrid
2014 - , A kockázatok megítélésének szerepe az egészséggel összefüggő döntésekben
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: OTKA
További információk a kutatásról: In theories related to health behavior risk perception of
individuals play a central role. Empirical studies confirm that risk perception influences the
decisions on prevention, the engagement in different treatments, as well as the willingness to pay
for health care services. Previous studies suggests that subjective risk perception (i.e. how dread is
the disease) might influence decisions related to health behavior more than information on the
likelihood of the events. Subjective perception of risk involves several social and psychological
dimensions, which appear to be an under-studied. The project aims to explore the dimensions of
risk perception related to health problems and diseases (i.e. what makes a disease “dread”) and
the effect of individuals’ risk perception on decisions related to health behavior (e.g. engagement
in preventive actions and treatments), the willingness to pay for health care services and health
insurance.
2018 - , Healthcare Performance Intelligence Professionals (HealthPros) - Marie Skłodowska-Curie
Innovative Training Networks (MSCA-ITN- ETN), Call: H2020-MSCA- ITN-2017, Project ID 765141
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: European Commission
További információk a kutatásról:
2016 - , Innovative Financing Mechanisms for Sustainable Long-Term Care in Europe
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Axa Research Fund
További információk a kutatásról:

Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
2013 - , ,
Magyar Aktuárius Társaság, országos
2014 - , , tag
Magyar Közgazdasági Társaság, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
2015 - , Associate editor, Editorial Board Member, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
idegen nyelvű
2015 - , Tudományos Tanácsadó Testületi Tag, egyéb pozíció (pl. tanácsadó bizottság tagja)
magyar nyelvű

Publikációk
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MTMT
Google Scholar
Research Gate

Elérhetőségek
E-mail cím: petra.baji@uni-corvinus.hu
Személyes honlap: vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10033563
Fogadóóra:
Hétfő 11.40 - 13.10
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