
FILA W WARSZAWIE  

ZARZADZANIE W OCHRONIE ZDROWIA 

Istnieje potrzeba profesjonalizacji kadry kierowniczej sektora ochrony zdrowia. Jej 

niewystarczające kompetencje stały się jednym z 3 głównych powodów trudnej sytuacji 

ekonomicznej niektórych podmiotów leczniczych, zwłaszcza publicznych. Wskazano ten fakt 

w uzasadnieniu do ustawy o działalności leczniczej.  

Jednocześnie coraz większe wymagania formalne (ustawowe) oraz nieformalne, w tym rynkowe 

determinują konieczność wdrażania współczesnych narzędzi zarządczych w podmiotach 

leczniczych, podmiotach tworzących (nadzorze właścicielskim) oraz innych instytucjach 

sektora ochrony zdrowia.  

 

CEL 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kierowania jednostką organizacyjną lub jej 

komórką w systemie ochrony zdrowia.  Są to stanowiska kierownicze w: podmiotach 

leczniczych publicznych i niepublicznych; komórkach organizacyjnych jednostek samorządów 

terytorialnego; komórkach administracji rządowej odpowiedzialnych za zadania z zakresu 

ochrony zdrowia; innych instytucjach realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia 

(publicznych i niepublicznych). 

 

KORZYŚCI 

Absolwent studiów nabywa uprawnień pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i 

komórkach organizacyjnych sektora ochrony zdrowia. W szczególności, nabywa uprawnienia 

zawarte w  art. 46 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej. 

 

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW 

 

W ramach studiów zakłada się teoretyczne i praktyczne, z przewagą praktycznych, zajęcia 

z wykładowcami. W większości są to praktycy – kadra menedżerskiej ochrony zdrowia. 

Różnorodne formy kształcenia (wykłady, ćwiczenia, dyskusje, studium przypadku, pracę 

z zastosowaniem systemów informacyjnych) mają prowadzić do poznania współczesnych 

problemów ochrony zdrowia, obszarów i narządzi zarządzania a także wspierających 

zarządzanie.  

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent potrafi zorganizować i zarejestrować podmiot prowadzący działalność 
leczniczą, posługiwać się dokumentami prawnymi dot. ochrony zdrowia i finansów 
publicznych, potrafi opracować plany: strategiczny, operacyjne, krótkoterminowe dla  
podmiotu leczniczego, przeprowadzić analizę finansową i ekonomiczną działalności 
podmiotu leczniczego, komórek organizacyjnych i procesów, ocenić poziom spełniania 
przez podmiot leczniczy warunków wymaganych w procesach akredytacji i certyfikacji, 
opracować ofertę podmiotu leczniczego do procesu kontraktowania świadczeń celem 



zawarcia umowy na świadczenia opieki zdrowotnej, przeprowadzić proces rozliczania 
świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzić efektywną komunikację z otoczeniem 
zewnętrznym i wewnętrznym podmiotu leczniczego 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW  

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz zaliczenie symulacyjnej gry 

kierowniczej z obszaru zarządzania weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje 

słuchaczy. 

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW  

Lp. 

modułu 
Tematyka zajęć 

Liczba  

godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba 

godzin zajęć 

praktycznych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

I. 

Moduł: Podstawy formalno-prawne 

funkcjonowania 

podmiotów 

leczniczych 

36 - 4 

1. Wybrane zagadnienia prawne 8 - - 

2. Formy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej 4 - - 

3. Prawo pracy 8 - - 

4. Kodeks postępowania administracyjnego 8 - - 

5. Odpowiedzialność cywilna w działalności medycznej 8 - - 

II. 

Moduł: Zarządzanie w opiece zdrowotnej 36 - 4 

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 12 - - 

2. Psychologia społeczna w zarządzaniu 16 - - 

3. Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej 8 - - 

III. Moduł: Zarządzanie i kontroling podmiotu medycznego 40 - 5 

 1. Zarządzanie strategiczne i operacyjne 20 - - 

 2. Budżetowanie wewnętrzne. Gospodarka lekowa 12 - - 

 3. Zamówienia publiczne. Procesy zakupowe 8 - - 

IV. Moduł: Polityka zdrowotna i funkcjonowanie podmiotów  

leczniczych        

36 - 4 

 1. Polityka zdrowotna w Polsce i innych krajach 8 - - 

 2. Organizacja i funkcjonowanie podmiotów leczniczych 16 - - 

 3. Kontrola podmiotów leczniczych 4 - - 

 4. Promocja zdrowia 8 - - 

V. Moduł: Finanse w podmiotach leczniczych 32 - 4 

 1. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych 20 - - 



 2. Podstawy rachunkowości indywidualny rachunek 

kosztów leczenia pacjenta 
12 - - 

VI.  Moduł: Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń 

medycznych, ubezpieczenia zdrowotne 
32 - 4 

 1. Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 8 - - 

 2. Zakres kontroli i nadzór NFZ nad działalnością 

świadczeniodawców 
4 - - 

 3. Marketing usług medycznych 12 - - 

 4. Negocjowanie kontraktów w służbie zdrowia 8 - - 

VII. Moduł: Egzamin końcowy 4 14 5 

Razem : 216 14 30 

Liczba godzin dydaktycznych: 230  

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

Studia trwają dwa semestry.  

Liczba zjazdów: 11  

Zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu: 

 Piątek: 16.00-19.15 

 Sobota: 8.50-.16.55 

 Niedziela ; 8.50-16.55 

Innowacyjna struktura studiów – 50/50 unikatowe połączenie elastyczności i komfortu zajęć 

synchronicznych  z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie  

 FILII W WARSZAWIE 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 Twarda 14/16 , 00-824 Warszawa 

Wybrane zajęcia w semestrze będą realizowane e-learningowo na platformie z elementami 

czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń. 

KADRA  

Kadrę stanowią wysokiej klasy specjaliści z długoletnim stażem zawodowym - specjaliści w 

zakresie wdrażania współczesnych narzędzi zarządczych w podmiotach leczniczych, na stałe 

współpracujący z Uczelnią. Zajęcia prowadzone są także przez doskonałych wysoko 

wykwalifikowanych pracowników naukowych - dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie mający ścisły związek z praktyką.  

 

http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/akademia-kompetencji-menedzera/program/
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ZASADY NABORU  

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

  Rekrutacja trwa do 30 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to 

październik 2022 roku.* 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych 

 wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny w CSP 

 wypełnione podanie o przyjęciu na studia 

 dwa zdjęcia 

 dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie 

zostać uruchomiona. 

 

OPŁATY ZA STUDIA  

Opłata rekrutacyjna: 100 zł 

Cena: 4200 zł – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 2100 zł każda lub w  

sześciu ratach miesięcznych po 770 zł 



Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI i z bonifikatą rodzinną: 3780 zł * – możliwość 

płatności w dwóch ratach semestralnych po 1890 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych 

po 700 zł 

Cena ze zniżką dla studentów WSEI i zakładów pracy: 3570 zł * – możliwość płatności w 

dwóch ratach semestralnych po 1785 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych po 665 zł. 

 

Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 3990 zł * 

 

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne 

dodatkowe zniżki) nie kumulują się. 

KONTO BANKOWE 

Konto bankowe, na które można dokonywać opłaty rekrutacyjnej: 

Centrum Studiów Podyplomowych 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin 

Nr. konta: 73 1140 1094 0000 2027 6900 1081 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów 

Faktury  

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Kwesturą (pokój 

110, tel. 81 749 32 08) 

 

 


