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STUDIA PODYPLOMOWE  

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI 

 

 
Cel studiów:  

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do zarządzania jednostkami 
opieki zdrowotnej, przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami w służbie 
zdrowia, podstaw prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa medycznego, ale również stworzenie 

możliwości wykształcenia umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania decyzji w zakresie 
organizacji i zarządzania oraz technik negocjacyjnych. Ukończenie studiów pozwala na skuteczne 
podejmowanie zorientowanej na potrzeby rynku działalności w zakresie zarządzania jednostkami 

opieki zdrowotnej. 
 
Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, a w szczególności do osób związanych 
zawodowo ze służbą zdrowia, osób, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje kierownicze, 

pracowników zakładów opiekuńczo-leczniczych, pracowników służby zdrowia oraz innych 
uczestników, którzy chcieliby zwiększyć umiejętności menedżerskie w obszarze opieki zdrowotnej. 
 

Czas trwania: 2 semestry - 170 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-
niedzielnych zjazdów, średnio dwa zjazdy w miesiącu.  
 

Opłata za studia:  

Opłata za studia wynosi 3200 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 1600 zł). 

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy, pokój nr 14 w budynku D, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia 
Podyplomowe". 

 

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej  liczby kandydatów. 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

www.cku.pwsz.legnica.edu.pl 

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 14, budynek D. 

e-mail:podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl 



 
 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW 
ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI 

 

I semestr 

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. System ochrony zdrowia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 10 

2. Profilaktyka zdrowotna; ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce 6 

3. Podstawy organizacji i zarządzania 12 

4. Podstawy statystyki i demografii 8 

5. Podstawy ekonomii 8 

6. Zarządzanie strategiczne i operacyjne w jednostkach opieki zdrowotnej 10 

7. Prawo medyczne 10 

8. Podstawy prawa pracy 8 

9. Podstawy prawa gospodarczego 8 

10. Ekonomika i finansowanie usług medycznych  10 

Razem: 90 

 

II semestr  

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Marketing usług zdrowotnych  8 

2. Zarzadzanie finansami w podmiotach leczniczych 12 

3. Zarządzanie w podmiotach leczniczych – zajęcia warsztatowe 10 

4. Prawno-ekonomiczne aspekty gospodarki lekami 6 

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia 12 

6. 
Komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje w ochronie 

zdrowia 
10 

7. Systemy informatyczne w służbie zdrowia 8 

8. Kompetencje menedżerskie w ochronie zdrowia 8 

9. Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych 6 

Razem: 80 

 


