Zarządzanie w ochronie zdrowia
- Kierunek - studia podyplomowe
Niestacjonarne 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku
Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny,
twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej.

Co zyskujesz?
Studia umożliwią uczestnikom, którzy dotychczas nie pracowali w podmiotach leczniczych, pozyskanie
obszernej wiedzy menedżerskiej niezbędnej w specyficznym obszarze ochrony zdrowia – w zakresie
prawnym, administracyjnym, finansowym, inwestycyjnym, kadrowym, budowy marki, marketingu i
promocji, jak również pozyskanie umiejętności planowania strategicznego i budżetowania podmiotów
leczniczych, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz
skutecznego zarządzania zespołem.
Osobom, które już pracują lub zarządzają podmiotami leczniczymi, studia umożliwią doskonalenie oraz
zwiększenie wiedzy menedżerskiej w ochronie zdrowia w wymienionych zakresach.
Jako absolwent studiów będziesz przygotowany do profesjonalnego i efektywnego zarządzania
podmiotami leczniczym.
Wśród wykładowców są praktycy związani od lat z branżą ochrony zdrowia w Polsce, dyrektorzy szpitali,
przedstawiciele firm konsultingowych aktywnych w sektorze, kancelarii prawnych, a także agencji
marketingowych.
Program studiów przewiduje zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz z wykorzystaniem
analizy przypadków.

Dla kogo?
Studia skierowane są do:
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osób zainteresowanych spoza branży medycznej
osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, w tym do osób pracujących samodzielnie (dyrektorzy
podmiotów leczniczych, członkowie zarządów spółek szpitalnych, członkowie rad społecznych przy
szpitalach, członkowie rad nadzorczych podmiotów leczniczych)
członków niższej i średniej kadry kierowniczej oraz do pracowników działów medycznych, działów
finansowo-księgowych i działów eksploatacyjno-administracyjnych w placówkach ochrony zdrowia.

Program studiów
Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia.

Liczba miesięcy nauki:
9

Liczba godzin: 172

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

Blok wprowadzający (16 godz.)
Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce (4 godz.)
Planowane zmiany w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Polsce (4 godz.)
Podstawowe problemy funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce (4 godz.)
Systemy i modele funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia w innych krajach (4 godz.).
Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi (16 godz.)
Projektowanie struktur organizacyjnych podmiotów leczniczych, w tym opracowanie optymalnego
programu medycznego podmiotu leczniczego (8 godz.)
Podstawy współczesnego zarządzania podmiotami leczniczymi (8 godz.).
Ekonomia i finanse podmiotów leczniczych (32 godz.)
Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych (4 godz.)
System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – organizacja i funkcjonowanie (4 godz.)
Podstawy ekonomiki ochrony zdrowia (4 godz.)
Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia (4 godz.)
Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia (4 godz.)
Inwestycje i źródła ich finansowania (4 godz.)
Audyt sytuacji wyjściowej i restrukturyzacja podmiotów leczniczych (4 godz.)
Zasady opracowywania programów naprawczych podmiotów leczniczych (4 godz.)
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Prawo w ochronie zdrowia (20 godz.)
Ustawodawstwo w systemie ochrony zdrowia (4 godz.)
Ustawa o działalności leczniczej (4 godz.)
Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego dla jednostek ochrony zdrowia (4 godz.)
Prywatyzacja i komercjalizacja, prawo spółek, umowy cywilnoprawne, organizacje użyteczności
publicznej (4 godz.)
RODO w ochronie zdrowia (4 godz.)
Zasoby ludzkie (36 godz.)
Wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym prawa pracy w ochronie zdrowia (8 godz.)
Aktualne rozwiązania w zakresie zatrudnienia (8 godz.)
Umiejętności menedżerskie – skuteczne przywództwo i zarządzanie ludźmi (8 godz.).
Kompetencje miękkie w ochronie zdrowia oraz metody komunikacji wewnątrz organizacji (8 godz.)
Etyka w ochronie zdrowia (4 godz.)
Marketing & Public Relations (16 godz.)
Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR (4 godz.)
Marketing wewnętrzny (4 godz.)
Skuteczne negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w praktyce menedżerskiej (4 godz.)
Jakość w ochronie zdrowia (4 godz.)
Wybrane aspekty nadzoru właścicielskiego nad podmiotami leczniczymi (12 godz.)
Zakres nadzoru właścicielskiego (2 godz.)
Dokumentacja korporacyjna (2 godz.)
Działalność bieżąca podmiotu leczniczego (4 godz.)
Sprawozdawczość i oceny (2 godz.)
Odpowiedzialność członków organów (2 godz.)
Medyczny język angielski w podmiocie leczniczym (16 godz.)
Słownictwo branży, rozumienie tekstów pisanych (m.in. raporty, dokumentacja i artykuły medyczne),
podstawowa terminologia medyczna, główne jednostki chorobowe, podział administracyjny szpitala,
sprzęt i wyposażenie sal (16 godz.).
Projekt (8 godz.)
Seminarium projektowe (8 godz.).
FORMA ZALICZENIA
Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.
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Wykładowcy
dr inż. Krzysztof Czerkas
Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali w Warszawie (organizacja „ponad podziałami” zrzeszająca i
reprezentująca ponad 220 szpitali polskich), partner w Formedis Medical Management & Consulting w Poznaniu,
wykładowca i ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, specjalista w zakresie zarządzania, lider, były nauczyciel
akademicki w Politechnice Gdańskiej, autor prac naukowo-badawczych oraz publikacji w specjalistycznych
czasopismach branżowych (m.in. „Menedżer Zdrowia”). Posiada ponad 26-cio letnie doświadczenie w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki rynkowej oraz w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. W
części swojej kariery zawodowej w branży związanej z ochroną zdrowia pracował m.in. na stanowisku Prezesa
Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., który z sukcesem zrestrukturyzował i oddłużył, i Prezesa
Zarządu Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., był również Pełnomocnikiem Zarządu ds. wdrożeń programów
naprawczych w prywatnej sieci EMC Instytut Medyczny S.A. we Wrocławiu. Pracę doktorską obronił w 1983 roku na
Politechnice Gdańskiej. W 1999 r. ukończył prestiżowy kierunek międzynarodowych podyplomowych studiów
menadżerskich Master of Business Administration (Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Antwerp
University i FHTW Berlin). Dzięki umiejętnościom wnikliwej analizy rynku i otoczenia konkurencyjnego oraz znajomości
zasad marketingu, promocji, sprzedaży i public relations wielokrotnie zajmował stanowiska kierownicze w
zagranicznych przedsiębiorstwach operujących w Polsce (m.in. jako Prezes Zarządu i Dyrektor Oddziału FAILURE
ANALYSIS ASSOCIATES Inc., Dyrektor Zarządzający w Ramboll Polska sp. z o.o. oraz w EVO INDUSTRIAL FLOORS sp z
o.o.) oraz w dużych przedsiębiorstwach krajowych. Dynamiczny przebieg kariery zawodowej pozwolił dr Krzysztofowi
Czerkasowi zdobyć doświadczenie i wyspecjalizować się w zarządzaniu dużymi, nawet kilkusetosobowymi zespołami
ludzkimi. Obok wiedzy i umiejętności popartych niemal trzydziestoletnim doświadczeniem w zakresie wytyczania
zadań oraz celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych we wszystkich dziedzinach działalności
przedsiębiorstwa, charakteryzuje się wybitnymi kompetencjami w dziedzinie komunikacji interpersonalnej.
Komunikatywność, odpowiedzialność, aktywność i zaangażowanie w połączeniu z umiejętnością pracy zespołowej i
zdolnościami przywódczymi w oparciu o kompetencje w obszarze prowadzonych działań tworzą z dr Krzysztofa
Czerkasa nie tylko doskonałego lidera, ale również odważnego zarządcę, który nie boi się wyzwań i potrafi w sytuacji
kryzysowej „ugasić niejeden pożar”- także w trudnym i specyficznym obszarze ochrony zdrowia. Jako wykładowca dr
Krzysztof Czerkas przyciąga uwagę uczestnika nie tylko ogromem wiedzy, którą lubi się dzielić, i kunsztem
metodycznym, ale również swoim sympatycznym usposobieniem. Jako doskonały lider ceni sobie „grę zespołową” –
również w zakresie edukacji. Nie tylko szkoli i naucza, ale sam nieustannie łaknie wiedzy. Chętnie podejmuje dyskusje
– podczas Dni Otwartych WSB poprowadzi dla Państwa konwersatorium (tutaj kolejne tematy w zależności od
wydarzenia).
Piotr Magdziarz
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ekspert rynku ochrony zdrowia. Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych w projekcie
powiązanym z opracowaniem szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych oraz wypracowaniem wskaźników
umożliwiających porównywanie podmiotów udzielających świadczenia szpitalne. Znajomość branży ochrony zdrowia
w Polsce i na świecie, w tym specyfiki funkcjonowania podmiotów leczniczych. Posiada blisko 30-letnie
doświadczenie zawodowe. Twórca i wykładowca ‘Akademii Formedis’ oraz autor licznych artykułów o tematyce
związanej z ochroną zdrowia.
Paweł Magdziarz
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie inwestycji kapitałowych i strategii finansowych
przedsiębiorstw. Ekonomista, specjalista ds. finansowych. Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. ekonomii zdrowia w
projekcie powiązanym z opracowaniem szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych oraz wypracowania
wskaźników umożliwiających porównywanie podmiotów udzielających świadczeń szpitalnych. Znajomość branży
ochrony zdrowia w Polsce, w tym specyfiki funkcjonowania podmiotów leczniczych i procesów inwestycyjnych na
rynku ochrony zdrowia w Polsce. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie zawodowe.
dr Rafał Spachacz
doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, magister inżynier biotechnologii. Menadżer z wieloletnim
doświadczeniem w doradztwie, tworzeniu i zarządzaniu, szczególnie w administracji samorządowej, publicznej i w
opiece zdrowotnej. Ekspert w Ministerstwie Zdrowia w dziedzinie epidemiologii/zdrowia publicznego do realizacji
zadań w ramach "Map potrzeb zdrowotnych". Specjalista ds. Public Relations oraz marketingu strategicznego na
rynku usług medycznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania zmianą i kierowania zespołem.
Renomowany specjalista ds. zdrowia publicznego oraz zarządzania w ochronie zdrowia i nadzoru właścicielskiego nad
podmiotami leczniczymi. Autor licznych publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Dogłębna znajomość
branży ochrony zdrowia w Polsce, w tym znajomość specyfiki funkcjonowania podmiotów leczniczych zdobyta
podczas 15-letniej praktyki w zarządzaniu operacyjnym i pełnieniu roli doradcy na rynku ochrony zdrowia. Menedżer z
wieloletnim doświadczeniem w doradztwie, tworzeniu i zarządzaniu, szczególnie w administracji samorządowej,
publicznej i opiece zdrowotnej.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz 1000 zł dzięki:

do 10 stycznia
studia

600 zł zniżki w czesnym

1000 zł zł

400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

taniej
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2295 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

510 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2295 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

510 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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