
ZARZĄDZENIE Nr 82/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

 

w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny - trzeci 

poziom zarządzania ładem korporacyjnym w Studia Podyplomowe Audyt 

Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1.1. Z dniem 1 października 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny - trzeci poziom 

zarządzania ładem korporacyjnym przekształca się w: 

Nazwa studiów 

podyplomowych 

Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych 

Nazwa w języku 

angielskim  

Postgraduate  Studies in Internal Audit of Medical Entities 

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim studia, o 

których mowa w ust. 1 otrzymują kody: 

 

Kod SJO 2307620000 

Kod USOS  23-SPAWPL  

 

§ 2. W związku ze zmianą określoną w § 1 ust. 1, w zarządzeniu Nr 143/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia na 

Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów 

Podyplomowych Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności 

pozwalające na realizowanie audytu wewnętrznego w podmiotach 

leczniczych.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia 

studiów wyższych, w szczególności chcących ubiegać się o uprawnienia do 

wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w podmiotach leczniczych 

oraz dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zakładach 



ubezpieczeniowych oraz w administracji publicznej zajmujących się 

problematyką ochrony zdrowia.”; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów 

Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych.”.  

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

nauczania. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 


