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Ćwiczenia: 88 

Warsztaty: 40 
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30 

CELE STUDIÓW: 

 Przedstawienie wiedzy na temat międzynarodowych rozwiązań w zakresie polityki 
ochrony zdrowia i zarządzania jednostkami sektora ochrony zdrowia. 

 Wykształcenie kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi 
zarządzania w sektorze usług  zdrowotnych. 

 Wzmocnienie umiejętności kreatywnego myślenia, zapoznanie z nowoczesnymi 
metodami zarządzania i podejmowania decyzji w turbulentnym otoczeniu. 



 

                                                           

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZOZ_W01 W pogłębionym stopniu zna i rozumie  wybrane 
fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody  
i teorie wyjaśniające złożone zależności między 
nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną  
z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia  
i organizacjach realizujących jego cele jak również 
orientuje się w dyscyplinach naukowych tworzących 
ich podstawy teoretyczne, posiada podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej 
niezbędnej dla zastosowania w praktycznego 
działalności zawodowej związanej z zarządzaniem  
w ochronie zdrowia.  

P7S_WG 

ZOZ_W02 W pogłębionym stopniu zna i rozumie 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
oraz identyfikuje zagrożenia dla zrównoważonego 
rozwoju organizacji działających w systemie 
ochrony zdrowia, w szczególności konsekwencje 
kryzysów ekonomicznych, społecznych, 
środowiskowych i infrastrukturalnych w wymiarach 
lokalnym, regionalnym i krajowym, a także ma 
podstawową wiedzę o międzynarodowych  
i międzykulturowych aspektach procesu kierowania 
i organizowania podmiotami ochrony zdrowia. 

P7S_WK 

ZOZ_W03 W pogłębionym stopniu zna i rozumie podstawowe 
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z zarządzaniem podmiotami 
w systemie ochrony zdrowia, w tym podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego, a także 
bezpieczeństwa informacji i ochrony danych 
osobowych wynikających z przyjętego porządku 
prawnego obowiązującego w podmiotach ochrony 
zdrowia. 

P7S_WK 



 

ZOZ_W04 W pogłębionym stopniu zna podstawowe zasady 
tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, w organizacjach działających  
w zakresie ochrony zdrowia w sektorze 
biznesowym, publicznym i społecznym. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZOZ_U01 Potrafi w praktyce wykorzystywać posiadaną 
wiedzę, w tym formułować i rozwiązywać problemy 
oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 
związanej z zarządzaniem organizacjami 
realizującymi cele systemu ochrony zdrowia 
działającymi w różnych sektorach wykorzystując ku 
temu między innymi narzędzia informatyczne  
i statystyczne, jak również potrafi współpracować  
w zespołach i działać w sytuacjach niepewności 
 i stresu. 

P7S_UW 

ZOZ_U02 Potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem  
z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu 
nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o ekonomii 
 i finansach oraz nauk o polityce i administracji  
i nauk o zdrowi potrafi przyjmować aktywne 
uczestnictwo w dialogu toczącym się w przestrzeni 
publicznej oraz  brać udział w debatach oraz innych 
formach spotkań, w trakcie których potrafi 
przedstawiać opinie, formułować zalecenia oraz 
wskazówki dotyczące zarządzania organizacjami 
realizującymi cele systemu ochrony zdrowia. 

P7S_UK 

ZOZ_U03 Potrafi planować i organizować pracę indywidualną 
oraz  zespołową w organizacjach realizujących cele 
systemu ochrony zdrowia  wykorzystując do tego 
wiedzę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi 
i psychologicznymi aspektami procesu pracy. 

P7S_UO 

ZOZ_U04 Potrafi samodzielnie projektować i realizować 
własne cele w konsekwencji racjonalnego 
planowania własnego rozwoju, jako umiejętności 
wynikającej ze zrozumienia znaczenia uczenie się 
przez całe życie dla samospełnienia się. 

P7S_UU 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 



 

ZOZ_K01 Jest gotów do stałej i krytycznej samooceny 
własnych zasobów intelektualnych, społecznych 
 i kompetencyjnych a następnie jest gotów do 
podejmowania  działań na rzecz ich rozwoju  
i wzbogacenia własnej wiedzy. 

P7S_KK 

ZOZ_K02 Jest gotów do wypełniania różnego typu 
zobowiązań społecznych oraz wykazywania 
inicjatywy dotyczącej współorganizowania 
działalności w zakresie podnoszenia skuteczności 
funkcjonowania organizacji realizujących cele 
statutowe systemu ochrony zdrowia. 

P7S_KO 

ZOZ_K03 Jest gotów do inicjowania i podejmowania działań 
na rzecz interesu publicznego oraz myślenia 
 i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie 
zarządzania organizacjami realizującymi cele 
statutowe ochrony zdrowia w organizacjach 
działającymi w sektorze biznesowym, publicznym  
i społecznym  doskonaląc przy tym zdolności 
przywódcze. 

P7S_KO 

ZOZ_K04 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki 
zawodowej, dbałości o dorobek i tradycje zawodu 
oraz odpowiedzialnego przestrzegania zasad 
społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego 
rozwoju w organizacjach w których działa, 
szczególnie w podmiotach systemu ochrony 
zdrowia.  

P7S_KR 

 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

I Moduł I Polityka ochrony zdrowia i jej uwarunkowania 

1.1. Polityka ochrony zdrowia Wykład 8 1 

1.2. Standardy UE w zakresie 
kształtowania rynku usług 
zdrowotnych 

Wykład 8 1 

II Moduł II Organizacja i zarządzanie – teoria i praktyka 

2.1. Zarządzanie – koncepcje i idee Wykład 8 1 

2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w 
podmiotach leczniczych 

Wykład (8) 

Ćwiczenia(8) 

16 2 



 

2.3. Ryzyko w zarządzaniu 
podmiotami ochrony zdrowia 

Wykład (8) 

 

8 1 

2.4. Zarządzanie jakością w 
podmiocie leczniczym 

Wykład (4) 

Ćwiczenia(4) 

8 1 

2.5. Marketing usług zdrowotnych Wykład (4) 

Ćwiczenia(4) 

8 1 

III Ekonomia i finanse 

3.1. Ekonomika i rachunek kosztów 
w podmiocie leczniczym 

Ćwiczenia 
(8) 

8 1 

3.2. Kontraktowanie świadczeń 
zdrowotnych 

Ćwiczenia 
(8) 

8 1 

3.3. Fundrising – metodologia 
pozyskiwania pozasystemowych 
środków finansowych dla 
podmiotów leczniczych  

Wykład (4) 

Ćwiczenia(4) 

8 1 

3.4. Controlling w podmiotach 
leczniczych 

Ćwiczenia 
(8) 

8 1 

IV Uwarunkowania prawne działalności podmiotów leczniczych 

4.1. Wybrane aspekty prawnej 
działalności podmiotów 
leczniczych 

Wykład (16) 

Ćwiczenia 
(8) 

24 3 

4.2. Rola i zadania Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ na 
regionalnym rynku świadczeń 
medycznych 

Wykład (8) 8 1 

V Wsparcie procesu podejmowania decyzji w podmiotach leczniczych 

5.1.  Psychologiczne aspekty procesu  
zarządzania 

Ćwiczenia 
(16) 

16 2 

5.2. Wykorzystania narzędzi ICT do 
podejmowania decyzji 
zarządczych w podmiotach 
ochrony zdrowia 

Ćwiczenia 
(4) 

4 1 

5.3. PR w podmiotach ochrony 
zdrowia 

Ćwiczenia 
(8) 

8 1 



 

 

5.4. Trening menedżerski 
podejmowanie decyzji w 
podmiotach leczniczych (analiza 
interesariuszy i przywództwo) 

Ćwiczenia 
(8) 

8 1 

VI Warsztaty z praktykami zarządzającymi w podmiotach leczniczych 

6.1.  Analiza praktyk zarządzania w 
wybranych podmiotach 
leczniczych 

Warsztat 
(40) 

40 5 

6.2. Seminarium  pracy końcowej Seminarium  
(4) 

4 4 

 Razem I-VI  208 30 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 19.  

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy zamierzają rozpocząć lub 
już  pracują w podmiotach sektora ochrony zdrowia i/lub administracji publicznej. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Przygotowanie i obrona  pracy końcowej polegającej na realizacji  jednej z analiz 
strategicznych (analiza kultury organizacyjnej lub analiza interesariuszy)  w odniesieniu do 
podmiotu leczniczego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych. 


