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Patronat kierunku:

y Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach
y Beskidzkiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych
y Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie
Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor
ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich
osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami
administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie
zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej
nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań
przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA
ochronie zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

Opis kierunku:
W związku ze zmianami planowanymi przez Resort
Zdrowia w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi osoba, która będzie aspirować do pełnienia
funkcji kierowniczej podmiotu leczniczego będzie
zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia.

dr Marcin Lis
Prorektor ds. Studenckich
i Współpracy z Otoczeniem

Kadra:
DR HAB. N. PRAW. DOROTA KARKOWSKA

DR N O ZDR. EWA MOMOT

Członek Rady Fundacji, ekspert w Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
w Warszawie; Dyrektor Centrum Wsparcia
Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Kierownik działu administracji w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. Posiadająca
20 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym
14 - letnie w branży ochrona zdrowia

DR N. FARM. PIOTR KACZMARCZYK

DR N. O ZDR. ANNA JANIK

Właściciel firmy szkoleniowo-badawczej
INTERMEN Piotr Kaczmarczyk. Twórca autorskiego programu optymalizacji gospodarki
i logistyki lekowej szpitali. Czynny zawodowo
farmaceuta szpitalny

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Absolwentka
studiów podyplomowych z zakresu prawa
medycznego oraz administracji i zarządzania
w ochronie zdrowia

DR N. O ZDR. RENATA CIEŚLIK-TARKOTA

HANNA DOBROWOLSKA

Kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach, a także Państwowy Inspektor
Sanitarny w Rudzie Śląskiej.

Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Kierownik Działu
Kształcenia Podyplomowego Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
(OIPiP). Przewodnicząca Komisji Kształcenia
i Standardów przy OIPiP w Katowicach

Program studiów:
MODUŁ: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W OCHRONIE ZDROWIA

MODUŁ: PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA

y Zarządzanie strategiczne
y Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
y Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe a system ochrony
zdrowia
y Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ochronie zdrowia –
regulacje i praktyki rynkowe
y Analiza determinant otoczenia biznesowego
y Modele ochrony zdrowia
y Ekonomia menedżerska
y Rola administracji państwowej i Jednostek Samorządu
Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia
y Projekt wdrożeniowy – strategia i zarządzanie zmianą
w jednostce ochrony zdrowia

y
y
y
y
y
y

MODUŁ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
y Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji podmiotu
medycznego z interesariuszami. Rachunkowość kreatywna czyli
na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
y Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety
podstawowych wskaźników. Zarządzanie kapitałem obrotowym
oraz płynnością firmy
y Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
y Porównanie źródeł finansowania jednostek ochrony zdrowia –
wady, zalety, koszty
y Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością jednostek
ochrony zdrowia
y Zarządzanie ryzykiem finansowym
y Projekt wdrożeniowy: zarządzanie finansami w jednostce
ochrony zdrowia
MODUŁ: PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
W OCHRONIE ZDROWIA
y
y
y
y
y
y
y
y

Zarządzanie kapitałem ludzkim
Psychologia przywództwa
Warsztat negocjacji i mediacji
System motywacyjny w jednostkach ochrony zdrowia
Sztuka wystąpień publicznych
Metody i techniki budujące zaangażowanie pracownicze
Warsztat kreatywności – Design Thinking
Projekt wdrożeniowy: Zarządzanie kapitałem ludzkim

Elementy prawa cywilnego i handlowego
Prawo pracy i uprawnienia związków zawodowych
Prawo farmaceutyczne
Prawo medyczne
Odpowiedzialność prawna kadry menedżerskiej
Ochrona danych medycznych. Przepisy RODO w praktyce
jednostek ochrony zdrowia
y Prawa pacjenta i dokumentowanie świadczeń medycznych
y Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych- rola
samorządów zawodowych
MODUŁ: STANDARDY MEDYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA
y Zarządzanie jakością i procesami w jednostkach ochrony
zdrowia
y Lean management – metody i narzędzia doskonalenia
y Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
y Proces akredytacji jednostki ochrony zdrowia
y Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie
opieki zdrowotnej w Polsce
y Marketing w ochronie zdrowia
y Zarządzanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
y Projekt wdrożeniowy: Systemowe podejście do zarządzania
procesami w jednostce ochrony zdrowia

Informacje dodatkowe:
y Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
y Czas trwania: 3 semestry (416 godzin), realizowane w ciągu 1
roku
y Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami
zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem
zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z
poszczególnych modułów

Kontakt:
Koordynator studiów: Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
e-mail: emuszynska@wsb.edu.pl
tel.: 725 555 999

wsb.edu.pl

