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Cel studiów 

Pogłębienie wiedzy z zakresu: 

 

 praktycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce, zasad 

funkcjonowania systemu zdrowia, a szczególności jego otoczenia instytucjonalnego, regulacji prawnych 

dotyczących dokumentacji medycznej i praw pacjentów 

 

 praktycznych i teoretycznych aspektów zarządczych dotyczących: odpowiedzialności (ekonomiczno-

finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej), procesów restrukturyzacji w podmiotach 

leczniczych, zarządzania personelem w podmiocie leczniczym, budowania etyki zawodowej w podmiotach 

leczniczych, zarządzania ryzykiem, skutecznego stosowania znormalizowanych systemów zarządzania 

opartych o normy ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), 

PN-N 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), ISO 27001 (system zarządzania 

bezpieczeństwem informacji), ISO 13485 (system zarządzania jakością wyrobów medycznych), a także systemu 

akredytacji w ochronie zdrowia 

 

 praktycznych i teoretycznych aspektów doskonalenia funkcjonowania organizacji przy zastosowaniu: 

controllingu, Lean Management, instrumentów finansowych służących realizacji przyjętej polityki środowiskowej 

oraz technik audytowania 

 

 

Adresaci studiów 

 

 

Studia przeznaczone są dla: 

a) osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na 

temat zarządzania jakością w ochronie zdrowia 

b) osób zainteresowanych procedurą akredytacji w 

ochronie zdrowia, 

c) audytorów wewnętrznych systemów zarządzania, 

d) menedżerów jakości, 

e) pełnomocników jakości w ochronie zdrowia 

 

 

Korzyści 

 

1) praca w małych zespołach umożliwiająca aktywny udział i wymianę doświadczeń (grupa max. 25 osób), 

2) skuteczny przekaz wiedzy poparty licznymi studiami przypadków, 

3) czytelnie i zrozumiale opracowane materiały dydaktyczne, 

4) zajęcia odbywające się w trybie niestacjonarnym, w układzie dwutygodniowym w soboty i niedziele, 

5) zajęcia prowadzone w dogodnych godzinach od 9:00 do 16:00. 
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Program ramowy 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin 

1 Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego 6 

2 Systemy opieki zdrowotnych – instytucje i zadania 24 

3 Zarządzanie podmiotem leczniczym 32 

4 Odpowiedzialność podmiotu leczniczego 12 

5 Gospodarowanie odpadami medycznymi 8 

6 Procesy restrukturyzacyjne w podmiocie leczniczym 12 

7 Controlling kosztów w podmiocie leczniczym 8 

8 Techniki zarządzania personelem 8 

9 Etyka zawodowa 8 

10 Lean management 16 

11 Uregulowania prawne dotyczące dokumentacji medycznej 8 

12 Bezpieczeństwo informacji w ochronie zdrowia 8 

13 Prawa pacjenta 8 

14 Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne 8 

15 Zarządzanie  jakością w ochronie zdrowia 16 

16 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w ochronie zdrowia 8 

17 Dobre praktyki audytowania 8 

18 Zarządzanie ryzykiem 8 

19 System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych 12 

20 Proseminarium dyplomowe 2 

21 Seminarium 2 

 Razem 222 

 

 

Opłaty 

 

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 3950,00 zł brutto. 

Istnieje możliwości zapłaty w dogodnym systemie ratalnym. 

Opłata obejmuje całkowity koszt udziału w stadiach podyplomowych wraz z upominkiem startowym. 

Dodatkowe informacje 

 

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (audytor wewnętrzny wg normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, PN-

N 18001, ISO 22000, ISO 13485 potwierdzonych certyfikatem wydanym przez wiodącą firmę certyfikującą. Opłata za 

egzamin potwierdzający ww. uprawnienia uzależniona jest od liczby zainteresowanych. .  
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Organizacja studiów 

 

Nabór kandydatów do udziału w studiach podyplomowych 

prowadzi Dziekanat studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii, 

Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Studia podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym  

i podzielone na dwudniowe sesje (sobota, niedziela). 

 

Studia odbywają się na terenie kampusu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

Studia trwają od października 2015 do lipca 2016 r. 

Studia podyplomowe kończą się przygotowaniem i 

zaprezentowaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. 

 

 

Kontakt i zapisy 

 

Nabór kandydatów do udziału w studiach podyplomowych 

prowadzi pani mgr Agnieszka Łazikowska (pracownik Centrum 

Kształcenia Ustawicznego). Termin składania dokumentów upływa 

30. 09. 2016 r. 
 

 

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać na stronie 

internetowej http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/ 

 

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą 

tradycyjną: 

 

Sekretariat studiów podyplomowych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 

tel. 71 36 80 949 

e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl 

 

lub 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych 

Dr Paweł Skowron 

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, 

Tel. 75 73 38 257 

e-mail pawel.skowron@ue.wroc.pl 
 


