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Załącznik do uchwały nr 459 Senatu SGH  
z dnia 25 maja 2016 r. 

 
PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

„SGH-WUM-MBA w ochronie zdrowia”
 

1. Cel studiów: 

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który potrafi kierować podmiotem 

funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia. Podejmuje decyzje menedżerskie. 

Porusza się w przestrzeni ICT. Posiada niezbędne kompetencje społeczne. Akceptuje, 

że ochrona zdrowia to dobro publiczne, ale również rozumie mechanizmy rynkowe  

w tym obszarze. Zna realia ochrony zdrowia, w tym szczególnie aspekty społeczne  

i etyczne. 

2. Adresaci: 

Grupa docelowa zainteresowanych takim programem obejmuje cztery grupy: 

1. osoby zajmujące stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych i innych 

jednostkach działających w ramach rynku ochrony zdrowia, w ramach 

zarządzania ogólnego, a także zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, 

kwestiami administracyjno-technicznymi; 

2. pracujący w administracji publicznej w obszarze ochrony zdrowia  

(np. Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, strukturach samorządowych).  

3. właściciele dużych, średnich i małych firm działających na tym rynku  

(np. niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw 

medycznych);  

4. pracownicy firm farmaceutycznych. 

 

3. Wymagania ogólne (w tym poziom wykształcenia): 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończeniem studiów  

II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku 

(np. kierunki związane z wykonywaniem zawodów medycznych, prawo, zdrowie 

publiczne, ekonomia, kierunki związane z zarządzaniem), udokumentowane 

przynajmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz przejście 

rozmowy kwalifikacyjnej. 
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4. Czas trwania studiów: 

Studia  trwają trzy lub cztery semestry (550 h godzin zajęć). 

5. Warunki ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwa: 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie 

wszystkich przedmiotów oraz wykonanie pracy dyplomowej (indywidualnej bądź 

grupowej) pod nadzorem naukowym promotora, uzyskanie pozytywnej opinii 

recenzenta oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  
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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

1. Ramowe treści kształcenia 

Lp. Przedmiot/ blok zajęć 
Liczba 

godzin 

zajęć 

Forma zaliczenia 
Liczba 

punktów 

ECTS 

1 Przywództwo i zachowania w organizacji 36 Egzamin pisemny 5 

2 Zarządzanie strategiczne 36 Egzamin pisemny 6 

3 Ekonomia menedżerska 36 Egzamin pisemny 5 

4 Zdrowie publiczne 12 
Ocena zadań 

ćwiczeniowych 
2 

5 Statystyka i analiza decyzji 36 Egzamin pisemny 5 

6 Zarządzanie zasobami ludzkimi 24 
Egzamin pisemny oraz 

wykonanie projektu 
4 

7 Rachunkowość finansowa 24 Egzamin pisemny 5 

8 Marketing i komunikacja w ochronie zdrowia 24 Egzamin pisemny 5 

9 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 36 Egzamin pisemny 5 

10 Nowe technologie w ochronie zdrowia Cz. 1 12 Wykonanie prezentacji 2 

11 Zarządzanie projektami 24 Egzamin pisemny 4 

12 Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 24 Egzamin pisemny 4 

13 Zarządzanie finansami 36 Egzamin pisemny 5 

14 
Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania 

ochrony zdrowia 
30 

Egzamin pisemny + 

casusy 
6 

15 Nowe technologie w  ochronie zdrowia Cz. 2 12 Wykonanie prezentacji 2 

16 
Ekonomia ochrony zdrowia (plus 

Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne) 
30 Egzamin pisemny 5 

17 Zarządzanie podmiotami leczniczymi 24 Egzamin pisemny 5 

18 Audyt i kontrola wewnętrzna 12 Egzamin pisemny 2 

19 Negocjacje  24 Egzamin pisemny 4 

20 Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 12 Egzamin pisemny 2 

21 
Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego 

przez szpitale 
12 Egzamin pisemny 2 

22 HTA 6 Egzamin pisemny 1 

23 
Prawne i organizacyjne aspekty badań 

klinicznych 
6 Egzamin pisemny 1 

24 Zarządzanie kryzysowe 12 Egzamin pisemny 2 

25 Spotkanie z ekspertem 10  2 

26 Praca dyplomowa 30  5 

 Razem 580  96 
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2. Opis efektów kształcenia 

ZAKRES OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Wiedza 1. Ma świadomość dwoistej natury ochrony zdrowia jako dobra społecznie 

pożądanego łączącego cechy dobra publicznego i dobra prywatnego 

2. Ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich 

3. Zna uwarunkowania prawne i finansowe ochrony zdrowia  

4. Rozumie procesy zachodzące w ochronie zdrowia i jej otoczeniu  

5. Zna narzędzia niezbędne do zarządzania podmiotem funkcjonującym  

w systemie ochrony zdrowia  

6. Ma wiedzę z obszaru zdrowia publicznego 

 

Umiejętności 1. Potrafi kierować podmiotem funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia 

2. Swobodnie porusza się w przestrzeni ICT 

3. Potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią  

4. Umie myśleć strategicznie  

5. Potrafi pozyskiwać i analizować informacje niezbędne do podejmowania 

właściwych decyzji menedżerskich 

6. Potrafi identyfikować ryzyko związane z działaniem w systemie ochrony 

zdrowia i jego otoczeniu 

Kompetencje 

społeczne 

1. Rozumie i rozwija potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez 

całe życie 

2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

3. Przejawia i rozumie rolę właściwej postawy etycznej w ochronie zdrowia  

4. Ma świadomość znaczenia informacji w procesie podejmowania decyzji,  

w tym ich uwarunkowań ekonomicznych  

5. Rozumie znaczenie funkcji menedżerskich w podmiocie funkcjonującym  

w ochronie zdrowia 

 

3. Sposób weryfikacji i udokumentowania efektów kształcenia 

Efekty kształcenia będą weryfikowane poprzez egzaminy pisemne a w niektórych 

przypadkach wykonanie tematycznej prezentacji, testu praktycznego, przygotowania 

projektu, casusów prawnych, odpowiedzi ustnych oraz aktywności na zajęciach. 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawierające 

nazwę przedmiotu, liczbę godzin zajęć oraz liczbę punktów ECTS. Indeks będzie zawierał 

informacje na temat wyników wszystkich zaliczeń końcowych oraz dyplomowego 

egzaminu końcowego. 


