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UCHWAŁA  NR  R.0000.199.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

 

w sprawie 

 

 
ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia 

 

Działając na podstawie § 30 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat 

ustala:  

 

 

§ 1 

 

Program studiów podyplomowych Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia.  

 

 

§ 2 

 

Program studiów podyplomowych Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia, stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.199.2020 z 24 września 2020 r. 

 
 

1. Sylwetka absolwenta i cele studiów  

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych oraz nauk o 
zarządzaniu. Absolwent rozumie problemy sektora ochrony zdrowia, zna  systemy opieki zdrowotnej oraz 
polityki zdrowotne Polski i krajów Unii Europejskiej. Posiada wiedzę szczegółową z zakresu: formułowania i 
opracowania strategii, projektów finansowanych przez UE dla podmiotów leczniczych oraz innych 
organizacji ochrony zdrowia. Absolwent posiada także szczegółową wiedzę z zakresu stosowania technik 
marketingowych, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, 
zarządzania personelem, tworzenia relacji międzypersonalnych, oceny i modyfikacji struktur 
organizacyjnych, negocjowania, zarządzania finansami, analizy danych księgowych oraz zastosowania 
technik analizy finansowej, poznania i umiejętnego interpretowania przepisów prawnych regulujących 
funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.   
 
Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega 
nowoczesne zarządzanie podmiotami leczniczymi (w tym zarządzanie finansami) i innymi organizacjami w 
systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności.  
Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 
 

 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

1. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania i ekonomii 
2. Umiejętność pracy w zespole i otwartość na nowoczesne koncepcje zarządzania 
3. Preferowane doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia lub w obszarach powiązanych 

 

 

3. Efekty uczenia się na poziomie całego programu 

Symbol Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
charakterystyk poziomów  

6-8 drugiego stopnia 
typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach 

systemu szkolnictwa 
wyższego / charakterystyk 

poziomów drugiego 
stopnia typowych dla 

kwalifikacjo o charakterze 
zawodowym 

WIEDZA 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunku):  
Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia 
  

Liczba godzin 192 
(min. 140) 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 30) 

31 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Maria Węgrzyn 

e-mail: 
maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 

Telefon: 
71 36-80-216 

Pok./bud. 
7 bud A 
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ZIFO_W
1 
 
 
 
ZIFO_W
2 
 
 
 
 
 
ZIFO_W
3 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska 
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności 
między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
ekonomiki zdrowia 
 
Zna i rozumie uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów z 
Zarządzania i finansów w ochronie zdrowia,  w tym również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem 
studiów 
 
Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem 
studiów, w tym zasady etyki zawodowej, zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 
 

P7S_WG 
 
 
 

P7S_WK 
 
 
 
 
 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

ZIFO_U1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZIFO_U2 
 
 
 
ZIFO_U3 
 
 
 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez: 
  *właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie 
oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych 
informacji, 
  *dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, 
  *przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi 
 
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 
problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej 
związanej ochroną zdrowia  
 
Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców 
Potrafi kierować pracą zespołu 
Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i 
podejmować wiodącą rolę w zespołach 
 

P7S_UW 
 
 
 
 
 
 
 
 

P7S_UK 
 
 
 

P7S_UK 
 
 

PS7_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZE 

ZIFO_K1 
 
ZIFO_K2 
 
 
 
ZIFO_K3 
 
 
ZIFO_K4 
 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 
 
Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 
 
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego  
 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, 

P7S_KK 
 

P7S_KO 
 
 
 

P7S_KO 
 
 

P7S_KR 
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4. Program studiów     

 Lp. Przedmiot / moduł 
Przedmiot/moduł w języku 
angielskim 

Liczba 
godzin 
łącznie 

Liczba 
godzin 

teoretycznyc
h 

Liczba 
godzin 

praktycznyc
h 

Punkty 
ECTS 

P1- 

Podstawy organizacji i 

zarządzania. Narzędzia 

zarządzania i ich 

wykorzystanie 

Fundamentals of 

organization and 

management. Tools and 

their use 

5 5  1 

P2- Planowanie strategiczne Strategic planning 3 3  1 

P3- 
Samorządowa polityka 

zdrowotna 

Local government health 

policy 
4 4  1 

P4- 
Struktura systemu ochrony 

zdrowia w Polsce 
System structure in Poland 8 6 2 1 

P5- 
BiC w praktyce podmiotu 

leczniczego 

Budgeting and controlling 

in the practice of the 

medical entity 

8 2 6 1 

P6- 
Zarządzanie finansami w 

podmiotach leczniczych 

Financial management in 

medical entities  
8 2 6 1 

P7- 
Zarządzanie finansami. 

Analiza finansowa 

Financial management. 

Economic analysis 
8 4 4 1 

P8- 

Rachunek kosztów. 

Wykorzystanie programu 

EXCEL 

Cost account. EXCEL 8 2 6 1 

P9- 

Zarządzanie jakością w 

usługach zdroowtnych. 

Akredytacja 

Quality management in 

health services. 

Accreditation 

8 2 6 1 

P10

- 

Zarządzanie ryzykiem w 

ochronie zdrowia. Analiza 

procesu 

Risk management in health 

care. Process analysis 
8 4 4 1 

P11

- 

Analiza ekonomiczna w 

podmiocie leczniczym. 

Strategiczna Karta 

Wyników 

Econ analysis in medical 

entities . Balanced 

Scorecard 

8 4 4 1 

P12

- 

Podstawy prawne w 

ochronie zdrowia 
Legal basis in health care 8 6 2 1 

P13

- 
Prawo pracy Labor law 8 6 2 1 

P14

- 

Zewnętrzne źródła fin. 

Zarządzanie projektem 

External funding sources. 

Project management 
8 4 4 1 

P15

- 

Zamówienia publiczne w 

ochronie zdrowia 

Public procurement in 

healthcare 
8 6 2 1 

P16

- 

Ubezpieczenia na rynku 

usług medycznych 

Insurance in the medical 

services market 
4 4  1 

P17

- 

Zarządzanie dokumentacją 

w podmiocie leczniczym 

Management of records in 

the medical entity 
4 4  1 

P18

- 

Kontraktowanie świadczeń  

zdrowotnych 

Medical services 

contracting 
4 4  1 

P19

- 
Rynek usług bankowych Banking services market 8 6 2 1 

P20

- 

Systemy informatyczne w 

ochronie zdrowia 
IT systems in health care 8 4 4 1 
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P21

- 

Zarządzanie efektywnością 

w zespole. Komunikacja 

interpersonalna 

Performance management 

in a team. Interpersonal 

communication 

8 4 4 1 

P22

- 

Zarządzanie personelem w 

podmiotach leczniczych. 

Elementy zmian 

Personnel management in 

medical entities. Elements 

of changes 

8 4 4 1 

P23

- 

Lean management w 

ochronie zdrowia 

Lean management in 

health care 
8 3 5 1 

P24

- 

Gra decyzyjna. 

Zarządzanie operacyjne i 

strategiczne w podmiocie 

leczniczym 

Decision making game. 

Operational and strategic 

management in the 

therapeutic entity 

8  8 1 

P25

- 
Przeciwdziałanie korupcji Prevention of corruption 4 4  1 

P26

- 

Zagraniczne modele 

organizacji ochrony 

zdrowia 

Foreign models of health 

care organizations 
4 4  1 

P-

27 

Mapy potrzeb 

zdrowotnych 
Maps of health needs 8 6 2 1 

P28

- 

Przygotowanie projektu 

końcowego 

Preparation of the final 

project (workshops) 
8  8 4 

Suma: 192 107 85 31 

 
W programie studiów dokonano zmian w zakresie powyżej 30% ogólnej liczby efektów uczenia się: TAK/NIE 
 

5. Metody i narzędzia dydaktyczne 

M1- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 
M2- analiza przypadków case study 
M3- ćwiczenia warsztatowe 
M4- dyskusje zogniskowane 
M5- gry i ćwiczenia kierownicze 

M6- symulacje biznesowe i decyzyjne 
 

 

6. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

a) na poziomie poszczególnych przedmiotów (ocena formująca i podsumowująca) 

O1- Zadania i ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez Słuchaczy i oceniane przez prowadzącego 
O2-Testy semestralne 
O3- Rozwiązywanie problemów w ramach analizy przypadków 
O4- Projekt końcowy i jego prezentacja 

 

7. Kwalifikacja cząstkowa PRK 

Poziom 7 _PRK 

 

 

 

 

 


