
 

UCHWAŁA NR 64/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych 
 Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 64/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 
 
Program Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia obejmuje 
2 semestry nauki i zakłada 164 godziny zajęć. 
Łączna liczba punktów ECTS: 54. 

 
 

Semestr I  

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godz. Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Podstawy prawne w ochronie zdrowia  4 wykład zaliczenie 1 
2 Podstawowe pojęcia zdrowia publicznego 6 wykład zaliczenie 2 

3. Ustawodawstwo w systemie ochrony 
zdrowia 10 wykład 4h, 

ćwiczenia 6h zaliczenie 3 

4. Prawo pracy 6 wykład zaliczenie 2 

5. Prawo zamówień publicznych 5 wykład zaliczenie 2 

6. Uregulowania prawne dotyczące 
dokumentacji medycznej 5 wykład 3h, 

ćwiczenia 2h zaliczenie 2 

7. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 4 wykład zaliczenie 2 

8. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 
i na świecie 6 wykład zaliczenie 2 

9. Prawa pacjenta i odpowiedzialność prawna 
w ochronie zdrowia 5 wykład 3h, 

ćwiczenia 2h zaliczenie 2 

10. Nadzór państwowy nad warunkami pracy 6 wykład 3h, 
ćwiczenia 3h zaliczenie 2 

11. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny 4 wykład zaliczenie 1 

12. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 
pracy w ochronie zdrowia 6 wykład 3h, 

ćwiczenia 3h zaliczenie 2 

13. Medycyna sądowa 4 wykład zaliczenie 1 

14. Kompetencje i zadania Narodowego 
Funduszu Zdrowia 6 wykład zaliczenie 2 

15. Kontrola skarbowa w ochronie zdrowia 5 wykład zaliczenie 2 

Razem 28 

 
 

Semestr II  

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godz. Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. 
Procedura formalno-prawna tworzenia, 
funkcjonowania i przekształcania 
podmiotów ochrony zdrowia  

7 wykład zaliczenie 2 

2. 
Prawo medyczne (rozstrzyganie sporów 
medycznych, odpowiedzialność karna, 
cywilna i zawodowa lekarza) 

8 wykład 4h, 
ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

3. Zarządzanie kadrami w podmiotach 
ochrony zdrowia 6 wykład 3h, 

ćwiczenia 3h zaliczenie 2 

4. Promocja zdrowia 5 wykład zaliczenie 1 

5. Zasady ustalania opłat w ochronie zdrowia 3 wykład zaliczenie 1 
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6. 
Dopłaty do świadczeń wyższej jakości niż 
świadczenia finansowane ze środków 
publicznych 

2 ćwiczenia zaliczenie 1 

7. Zarządzanie podmiotem ochrony zdrowia 10 wykład zaliczenie 4 

8. Bezpieczeństwo informacji w ochronie 
zdrowia 6 wykład zaliczenie 2 

9. Finanse publiczne i gospodarka budżetowa 6 wykład zaliczenie 2 
10. Marketing usług medycznych  4 wykład zaliczenie 1 

11. Podstawy rachunkowości organizacji 
ochrony zdrowia  6 wykład 3h, 

ćwiczenia3h zaliczenie 2 

12. Biznes plan  5 wykład 3h, 
ćwiczenia 2h zaliczenie 2 

13. 
Wymogi policyjne i reglamentacyjne w 
gospodarce 
(oferty, certyfikaty, kwalifikacje) 

4 wykład zaliczenie 1 

14. Audyt wewnętrzny 6 wykład zaliczenie 2 

15. Psychologia zarządzania 4 wykład 2h, 
ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

Razem 26 
 
 

Na zakończenie studiów przewidziany jest egzamin końcowy obejmujący zakres materiału 
z całości studiów. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu system prawa ochrony 
zdrowia oraz jego miejsce w systemie nauk społecznych, 
przede wszystkim nauk prawnych; rozumie jego specyfikę 
przedmiotową i metodologiczną 

P7S_WG 

SP_W02 

Zna mechanizmy tworzenia prawa obowiązującego w dziedzinie 
ochrony zdrowia oraz zna i rozumie w pogłębionym stopniu 
uwarunkowania kształtowania się poglądów, doktryn, 
prawodawstwa, struktur publicznych 

P7S_WG 

SP_W03 Zna wymagania prawne w zakresie funkcjonowania podmiotu 
medycznego i odpowiednio je stosuje P7S_WK 

SP_W04 Ma pogłębioną wiedzę na temat systemu opieki zdrowotnej w 
Polsce i w Unii Europejskiej P7S_WG  

SP_W05 Znał zasady postępowania w zakresie dokumentacji medycznej P7S_WG 

SP_W06 Zna podstawy funkcjonowania i zarządzania finansami placówki 
medycznej P7S_WK 

SP_W07 Zna zasady zarządzania ryzykiem w placówce medycznej P7S_WK 

SP_W08 Zna zakres odpowiedzialności podmiotu medycznego oraz znał 
prawa pacjenta P7S_WG 

SP_W09 Zna techniki zaradzania personelem i pracy w podmiocie 
medycznym P7S_WK 

SP_W10 Zna system zarządzania bezpieczeństwem informacji i bhp w 
placówce medycznej P7S_WG 

SP_W11 Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad odpowiedzialności za 
błędy medyczne P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Ma umiejętność powiązania interdyscyplinarnych i 
wielowymiarowych aspektów zjawisk prawnych, medycznych 
oraz społecznych 

P7S_UW 

SP_U02 
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów wymagających 
zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej pozostającej w 
związku z ochroną zdrowia 

P7S_UK 

SP_U03 Sprawnie posługuje się przepisami prawa w codziennej 
praktyce zawodowej dotyczących ochrony zdrowia P7S_UW 

SP_U04 Potrafi planować i organizować pracę, kierować pracą zespołu 
lub współpracować w zespole i podejmować w nim wiodącą rolę P7S_UO  

SP_U05 
Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie i 
pogłębiania swojej wiedzy, potrafi planować własny rozwój i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU 

SP_U06 
Ma pogłębioną umiejętność przygotowania opracowań 
pisemnych, formułowania wypowiedzi ustnych i prowadzenia 
debaty w języku polskim na tematy z zakresu ochrony zdrowia 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 Nabywa kompetencję otwartości w nawiązywaniu relacji 
społecznych w ochronie zdrowia P7S_KK 

SP_K02 Potraf sprawnie pracować w grupie, mając na celu jakość 
wykonywanych świadczeń medycznych oraz prawnych P7S_KO 

SP_K03 
Jest przygotowany do aktywnego zawodowego funkcjonowania 
w organizacjach i instytucjach, wykazuje zrozumienie 
możliwości pełnienia różnych ról w organizacjach i instytucjach, 

 P7S_KR  
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jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz 
do rozwijania dorobku zawodu 

SP_K04 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu 
prawa w ochronie zdrowia i odbieranych z tego zakresu treści; 
wykorzystując zdobytą wiedzę antycypuje zjawiska społeczne i 
polityczne, określa kierunki ich rozwoju, prawidłowo ustala 
problemy poznawcze i praktyczne w zakresie funkcjonowania 
organizacji i instytucji oraz rozstrzyga te problemy 

P7S_KK 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
 

 
 

 
 


