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Program kursu nawiązuje do:

	 Programu	MBA	 stanowiącego	 najwyższy	 etap	 edu-
kacji	menedżerskiej,	w	niektórych	krajach	zrównany	ze	
studiami	podyplomowymi	lub	magisterskimi	(Master	of	
Business	 Administration).	 Kursy	 MBA	 powstały	 na	 po-
trzebę	 praktyków	 biznesu	 pełniących	 funkcje	 kierow-
nicze,	dla	których	podstawowym	kierunkiem	wykształ-
cenia	nie	było	zarządzanie,	w	 tym	głównie	 inżynierów.	
Kurs	Prometriq	e-MBA	skierowany	jest	do	pracowników	
ochrony	zdrowia,	a	jego	celem	jest	lepsze	zrozumienie	
czynników	wpływających	 na	 specyfikę	 funkcjonowania	
sektora.

	 E-edukacji,	 dzięki	 której	 wiele	 wartościowych	 treści	
możliwych	jest	do	pozyskania	w	wygodny,	szybki	 i	sku-
teczny	sposób	przy	ograniczeniu	uciążliwych	dojazdów	
i	 konieczności	 dostosowania	 się	 do	 wyznaczonych	 dni	
i	godzin	zajęć.	Materiały	przygotowane	na	potrzeby	kur-
su	to	nie	tylko	treści	dostępne	w	postaci	interaktywnych	
e-szkoleń.	 Uczestnicy	 otrzymają	 także	 serię	 specjalnie	
przygotowanych	 podręczników	 oraz	 materiały	 uzupeł-
niające.	 W	 trakcie	 kursu	 przewidzianych	 jest	 12	 cało-
dniowych	 sesji	 stacjonarnych	 prowadzonych	 przez	 do-
świadczonych	 ekspertów.	 Dzięki	 temu	 słuchacze	 będą	
mogli	skonfrontować	nabytą	wiedzę	z	praktyką	oraz	po-
znać	opinie	innych	uczestników	(zajęcia	prowadzone	są	
w	grupach	25	osobowych).	

	 Koordynowanej	opieki	zdrowotnej	(KOZ),	którą	trak-
tujemy	 jako	 szansę	na	wprowadzenie	 racjonalnych	 za-
sad	organizacji,	rozliczania	i	dostarczania	usług	zdrowot-
nych.	Światowa	popularność	KOZ	wiąże	się	z	nadzieją	na	
zatrzymanie	dynamiki	wzrostu	kosztów	opieki	i	poprawę	
jakości	odczuwanej	przez	pacjentów,	ale	także	możliwoś-
cią	 zastosowania	 narzędzi	 zarządzania	 sprawdzonych	
w	innych	sektorach.	O	tym	głównie	będzie	nasz	kurs.

e-MBA w	koordynowanej	opiece	zdrowotnej	–	lepiej	i	szybciej

Jeśli	jesteś	absolwentem	medycyny,	
prawa,	zarządzania	lub	MBA	i	chcesz	
lepiej	rozumieć	mechanizmy	decydu-
jące	o	funkcjonowaniu	sektora	zdro-
wia,	spojrzeć	na	swoją	pracę	z	nowej	
perspektywy	i	skuteczniej	wspierać	
swoich	podwładnych,	to	ten	kurs	jest	
dla	Ciebie.	



Oferujemy: 

	 ROZWÓJ	 –	 ciekawe	 zajęcia	 dotykające	 najważniej-
szych	problemów	sektora,	dzięki	czemu	Twój	głos	zyska	
na	sile	i	poważaniu	w	środowisku

	 CERTYFIKAT,	którego	prestiż	budujemy	wraz	z	naszą	
marką	już	od	1998	roku

	 KONTAKTY	 z	osobami,	 które	 tak	 jak	 Ty	pozytywnie	
przeszły	proces	 rekrutacji,	mają	doskonałe	dokonania,	
ale	 inne	 doświadczenia,	 którymi	mogą	 się	 z	 Tobą	 po-
dzielić	–	uczestnikami	kursu	są	menedżerowie	placówek	
medycznych,	płatnika,	podmiotów	tworzących	 i	 innych	
instytucji	sektora

	 POŻEGNANIE	Z	MITAMI,	takimi	jak	przekonanie	o	tym,	
że	kolejek	może	nie	być,	że	szpitalem	w	innym	kraju	za-
rządza	się	łatwiej,	że	możliwe	jest	racjonalne	podejmo-
wanie	decyzji	odnośnie	organizacji	sytemu	opieki	zdro-
wotnej	itp.



	 Specjalnie	 opracowane	 na	 potrzeby	 kursu	 e-MBA	
gry	 decyzyjne:	 PROCES	 (symulacja	 procesu	 sądowego	
w	 sprawie	 błędu	 medycznego)	 oraz	 FUZJA	 (symulacja	
procesu	połączenia	dwóch	podmiotów	i	przebiegu	zwią-
zanej	z	tym	zmiany	organizacyjnej)

Na kurs Prometriq e-MBA w koordynowanej  
opiece zdrowotnej składa się:

	 12	sesji	stacjonarnych	prowadzonych	przez	eksper-
tów	–	praktyków	(12	x	8	godzin)

	 2400	 stron	 specjalnie	 dobranych,	 najważniejszych	
treści	przygotowanych	w	postaci	e-learningu	zakończo-
nego	testami	wiedzy

	 Dodatkowe	 materiały	 dostępne	 na	 e-platformie,	
w	tym	przemyślenia	światowych	autorytetów	zarządza-
nia	na	temat	organizacji	systemu	zdrowia

	 Seria	podręczników	dobranych	pod	kątem	potrzeb	
kursu	i	Twojego	dalszego	rozwoju

Czego nie możesz oczekiwać:

	 Akademickich	wykładów,	 prowadzonych	w	 oparciu	
o	materiały	przygotowane	na	potrzeby	innych	szkoleń,	
które	być	może	już	dawno	masz	za	sobą.	Zajęcia	prowa-
dzą	praktycy,	pracujący	na	co	dzień	w	firmach	i	instytu-
cjach	sektora	zdrowia	(w	czym	doświadczenie	akademi-
ckie	i	stopie	naukowe	nam	nie	przeszkadzają).

	 Konieczności	przygotowania	wielostronicowych	ela-
boratów,	których	jednym	celem	jest	zaliczenie	zajęć.	Za-
liczenia	odbywają	się	w	formie	testów	wiedzy	na	e-plat-
formie	 a	 egzamin	 końcowy	 polega	 na	 przedstawieniu	
przygotowanych	 tez	 i	odpowiedzi	na	pytania	na	 żywo,	
przed	audytorium	oceniającym	ich	wartość	merytorycz-
ną,	oryginalność	i	sposób	prezentacji.



Co jeszcze zyskują absolwenci Prometriq e-MBA?

	 Zrozumienie	uniwersalnych,	ekonomicznych	przyczyn	
obserwowanych	 w	 praktyce	 realiów	 systemu	 ochrony	
zdrowia

	 Zdolność	do	oceny	trafności	 i	prognozowania	skut-
ków	reform	systemu	ochrony	zdrowia,	w	tym	na	tle	do-
świadczeń	innych	krajów

	 Pewność	swoich	kompetencji	menedżerskich	potwie-
rdzoną	uznaniem	współpracowników	i	certyfikatem

Sesja 1					Specyfika	zarządzania	w	sektorze	ochrony			  
			zdrowia	

Sesja 2	 			Komunikacja	interpersonalna	

Sesja 3	 			Rachunkowość	zarządcza	i	finansowanie	 
			inwestycji	

Sesja 4					Zarządzanie	strategiczne	i	operacyjne

Sesja 5					Zarządzanie	projektami

Sesja 6					Interoperacyjność	i	udana	informatyzacja	

Sesja 7					HTA	–	ocena	technologii	medycznych

Sesja 8	 			Zagadnienia	prawne,	w	tym	błąd	medyczny 
			–	gra	decyzyjna	PROCES

Sesja 9	 			Zarządzanie	personelem,	miękkie	aspekty					
	 			zarządzania

Sesja 10				Wystąpienia	publiczne,	PR,	komunikacja	 
			w	sytuacjach	kryzysowych

Sesja 11				Zdrowie	publiczne	–	edukacja	zdrowotna,					 
			profilaktyka	zdrowotna,	promocja	zdrowia,		 
			programy	zdrowotne

Sesja 12				Warsztaty	–	innowacje	organizacyjne	 
			w	ochronie	zdrowia,	gra	decyzyjna	FUZJA	 
			–	zarządzanie	zmianą



Poznaj wybrane opinie naszych absolwentów  
(kurs e-MBA ukończyło już ponad 700 osób): 

	 „Prowadzenie	zajęć	przez	praktyków	są	idealną	oka-
zją	 do	 pozyskania	 wiedzy,	 rozwiania	 wszelkich	 wątpli-
wości	 oraz	 dzielenia	 się	 doświadczeniami.	 Czekam	 na	
kolejne	edycje	szkoleń!”

	 „Szkolenia	e-MBA	w	ochronie	zdrowia	są	synonimem	
rzetelności,	 fachowości,	 ogromu	 wiedzy	 teoretycznej	 
i	praktycznej	oraz	sporej	dawki	pozytywnego	nastawienia.”

	 „Prowadzone	 są	 przez	 praktyków	 mających	 spore	
doświadczenie	 zawodowe.	 Forma	 prowadzenia	 zajęć	
umożliwia	 również	 wymianę	 doświadczenia	 miedzy	
uczestnikami	szkolenia	co	 jest	sporym	atutem.	Szkoda	
tylko	że	szkoleń	jest	tak	mało...”

	 „Skutecznie	profesjonalnie	i	nowocześnie	przekazy-
wana	wiedza	na	najwyższym	poziomie.”

	 „Szkolenia	Prometriq	 łączą	profesjonalne	podejście	
do	 kursantów	 z	 zapewnieniem	 fantastycznej	 atmosfe-
ry.	 Tematyka	 dostosowana	 dla	 wielu	 działów	 i	 sekcji	
szpitala	 umożliwia	 spojrzenie	 na	 wszystkie	 omawiane	
kwestie	z	 różnej	perspektywy.	Szkolenia	pozwalają nie	
tylko	rozwinąć	zdolności	menedżerskie	ale	pokazują	też	
jak	 inspirować	swoich	współpracowników.	Prowadzący	

posiadają	ogromną	wiedzę	i	przekazują	ją	w	przejrzysty	
sposób	 zachęcając	 do	 czynnego	 udziału.	 Organizacja	
kursu	 na	 wysokim	 poziomie,	 bezproblemowy	 kontakt	
z	organizatorami.	Ciekawe	materiały	szkoleniowe.”

	 „Profesjonalizm,	praktyczne	podejście	do	tematu,	do-
świadczenie.	Szkolenia	Prometriq	dedykowane	ochronie	
zdrowia	 polecam	 każdemu,	 kto	 chce	wzbogacić	 swoją	
wiedzę	i	umiejętności.	Prowadzący	praktycy,	uczestnicy	
też	praktycy,	wymiana	doświadczeń	bezcenna,	komuni-
kacja	na	wysokim	poziomie.	Gorąco	polecam.”

Absolwenci Prometriq e-MBA rocznik 2018

Prometriq Akademia Zarządzania	w	Sopocie	od	1998	r.	roku	wspiera	polskie	firmy	i	menedżerów	w	doskonaleniu	metod	zarządzania.		 
Od	2012	roku	specjalizujemy	się	w	wyłącznie	w	problematyce	zarządzania	na	rynku	ochrony	zdrowia.		 
www.prometriq.pl    www.rodonet.pl 


