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ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA 
Studia podyplomowe online w czasie rzeczywistym  

Dla pracowników podmiotów leczniczych, którzy uważają, że warto:

1. Jeszcze lepiej rozumieć specyfikę systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
2. Poznać zasady zarządzania przydatne w podmiotach leczniczych
3. Być bardziej kompetentnym członkiem zespołu kierowniczego
4. Doskonalić swoje umiejętności w zarządzaniu i przygotować się do MBA

   180 godzin inspirujących zajęć, w tym:
o 12 sesji webinarowych (soboty)
o 12 modułów e-learningowych
o  Sesja stacjonarna (fakultatywnie)

   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  „Zarządzanie w ochronie  
     zdrowia” upoważniające do kierowania podmiotem leczniczym 
   Dyplom upoważniający do podjęcia studiów MBA na preferencyjnych warunkach

Korzystaj z wiedzy najlepszych ekspertów 
w kraju bez wychodzenia z domu!

5.900 zł



Zarządzanie w ochronie zdrowia – Studia podyplomowe online 
w czasie rzeczywistym!

Celem studiów jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem 
osobom, które zajmują lub zamierzają w przyszłości objąć stanowiska kierownicze  
w ochronie zdrowia. Studia pomagają w zrozumieniu specyfiki sektora zdrowia jako 
dziedziny gospodarki. Słuchacze uzyskują wiedzę z dziedziny zarządzania, finansów, 
zdrowia publicznego, w tym organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. 
Absolwenci studiów stanowią grupę osób lepiej rozumiejących złożone uwarunkowania 
funkcjonowania podmiotu leczniczego, sprawniej realizujących złożone zadania, uzy-
skujących lepsze rezultaty pracy, a przez to szybciej awansujących. 

Program i wykładowcy
Program studiów czerpie z dobrych praktyk dotyczących programów nauczania w za-
rządzaniu, czym Prometriq zajmuje się od 1998 roku. Wykładowcami są eksperci Pro-
metriq, zaangażowani również w realizację najbardziej zaawansowanego programu za-
rządzania jakim są studia MBA. 

Webinaria w czasie rzeczywistym*:
1. Specyfika ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia
2. Zasady organizacji systemu ochrony zdrowia 
3. Regulacje prawne w ochronie zdrowia 
4. Finanse w ochronie zdrowia
5. Rachunkowość zarządcza w ochronie zdrowia
6. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 
7. Komunikacja i współpraca w podmiocie leczniczym
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
9. Przywództwo i zarządzanie w ochronie zdrowia 
10. Marketing i PR placówki medycznej
11. Cyfryzacja i e-Zdrowie 
12. Koordynowana opieka zdrowotna

E-learning*:
1) Ekonomia
2) Finanse
3) Rachunkowość zarządcza
4) Prawo
5) Ocena technologii medycznych
6) Zdrowie publiczne dla menedżerów
7) Zachowania organizacyjne
8) Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych – certyfikat RODO
9) Kluczowe kompetencje pracowników podmiotu 
 leczniczego – pakiet szkoleń.

Sesja stacjonarna  – uczestnicy mogą fakultatywnie 
 i za dodatkową opłatą uczestniczyć w sesji stacjonarnej 
 w Sopocie (3 dni – 20 godzin zajęć). Szczegóły na stronie 
 internetowej www.prometriq.pl 

Zniżki przy zapisach grupowych!
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie  
w ochronie zdrowia” wydane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni. Świade- 
ctwo upoważnia do obejmowania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych (usta-
wa o działalności leczniczej) oraz do uzyskania upustu w wysokości 20% w przypad-
ku podjęcia studiów podyplomowych Prometriq MBA.

Zapisy i informacje:           tel. 698 101 798, sekretariat@prometriq.pl, www.prometriq.pl 
*Prometriq Akademia Zarządzania zastrzega sobie nieznaczne zmiany w programie.
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