KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
COLLEGIUM MEDICUM: INSTYTUT NAUK O ZDROWIU
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Zarządzanie w opiece zdrowotnej
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność X
doskonalące
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika) 091 podgrupa medyczna
KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika)
0912 Medycyna
CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 2500 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: kolejność zgłoszeń (rejestracja elektroniczna + komplet dokumentów)
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o przyjęcie na studia.
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych
magisterskich.
3. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
4. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2021r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Uniwersytet Zielonogórski,
Dziekanat Collegium Medicum,
ul Zyty 28, 65-046 Zielona Góra
Tel: 68 328 73 77. E-mail: B.Wojciechowska@cm.uz.zgora.pl
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem studiów jest przekazanie praktycznej i innowacyjnej wiedzy z zakresu nauk
medycznych, promocji zdrowia, epidemiologii, ekonomiki zdrowia, zapoznanie z modelami
zarządzania opieką zdrowotną oraz sposobem zarządzania zasobami ludzkimi, zdobycie
umiejętności i kompetencji niezbędnych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia
Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w opiece
zdrowotnej jest wyposażony w kompetencje do profesjonalnego zarządzania jednostkami
służby zdrowia, ma kompetencje do realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia, oraz
efektywnego zarządzania finansami, ma wiedzę z zakresu prawa medycznego, oraz norm
prawnych dotyczących działalności leczniczej, wiedzy z zakresu farmakoekonomiki, promocji
zdrowia, praw pacjentów, posiada umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania
jednostkami służby zdrowia i zarządzania personelem.
Adresaci: Studia podyplomowe – Zarządzanie w opiece zdrowotnej mają charakter
dokształcający i adresowane są do absolwentów wyższych studiów, w szczególności do osób
pełniących funkcje menadżerskie w służbie zdrowia, jak również dla osób planujących pełnić
funkcje kierownicze w jednostkach służby zdrowia.
Kwalifikacje po ukończeniu studiów: absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów
podyplomowych w zakresie Zarządzanie w opiece zdrowotnej.

INFORMACJE DODATKOWE: Program studiów przewiduje 162 godziny zajęć w formie
wykładów realizowanych podczas 15 zjazdów (sobota, niedziela) odbywających się raz lub
dwa razy w miesiącu na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego lub w formie zdalnej
(w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej)
KIEROWNIK STUDIÓW:
Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
(kontakt e.nowakowska@cm.uz.zgora.pl lub elapharm@poczta.onet.pl)

