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OPIS KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi 
 

 

1. WSTĘP   
Studia podyplomowe „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” realizowane są w ramach 

projektu pn. „Procuratio – rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie 

ochrony zdrowia” (umowa nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00), który jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji - wiedzy, umiejętności postaw, niezbędnych 

dla skutecznego prowadzenia i monitorowania badan klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej 

(GCP), z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania, 

prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, w świetle odpowiednich, wiarygodnych danych i informacji 

epidemiologicznych, medycznych baz danych i publikacji źródłowych. Szczególny nacisk kładzie się na nabycie 

wiedzy praktycznej z zakresu monitorowania badań klinicznych, a także umiejętności praktycznych związanych 

z podstawowymi i zaawansowanymi technikami statystycznymi. Studia obejmują także zdobycie umiejętności z 

zakresu techniki wizualizacji danych oraz przeprowadzania oceny technologii medycznych (HTA, ang. Health 

Techology Assessment) i oceny efektywności kosztowej (ang. cost effectiveness) 

Proponowane studia, prowadzone w języku polskim, kierowane są do osób, które ukończyły studia I, II 

stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku. Adresowane są do osób zamieszkujących w 

województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim; pracujących zawodowo w sektorze 

ochrony zdrowia oraz w jego otoczeniu (np. NFZ, organy założycielskie podmiotów leczniczych, wydziały 

zdrowia jednostek samorządu terytorialnego, i in.), które posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie 

zawodowe.  

Rekrutacja przeprowadzana będzie na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów, ich 

kompletności, zgodności z wymaganiami włączenia do Projektu oraz kolejnością zgłoszeń. Docelowa liczba 

uczestników to 30 osób. Ukończenie studiów związane będzie ze zdaniem egzaminów modułowych oraz 

przygotowaniem pracy dyplomowej i jej publiczną obroną. Studia będą realizowane na poziomie 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji (PRK)1 i będą trwały dwa semestry (314 godzin lekcyjnych2, w tym 40 godz. w systemie e-

learningowym, 50 pkt. ECTS). 

 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW 

(uzupełnić według szablonu tabelarycznego) 

Wydział Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Poziom kształcenia (studiów) Podyplomowe  

Profil kształcenia Ogólnoakademicki i praktyczny 

Forma studiów  Niestacjonarne  

Typ studiów Doskonalące 

Obszar kształcenia Nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki o kulturze 

fizycznej 

Język prowadzonych studiów Polski  

Imię i nazwisko kierownika 

studiów 

Dr hab. n. med. I zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka 

Imię i nazwisko koordynatora 

studiów 

Dr n. zdr. Artur Kotwas 

Informacje o studiach 1. Dane teleadresowe jednostki składającej projekt: PUM, 

WNoZ, Samodzielna Pracownia Badań 

Biochemicznych ul. Władysława Broniewskiego 24, 71 

- 460 Szczecin tel. 91 441 4808; fax. 91 441 4807. 

2. Studia skierowane do: absolwentów szkół wyższych 

wykonujących zawody medyczne i inne związane z 

rynkiem usług zdrowotnych. 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. 2018 poz. 2218 
2 Zgodnie z dobrymi praktykami organizacji studiów podyplomowych w zakresie badań klinicznych realizowanych w Polsce 



3. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym w 

formie zjazdów weekendowych.  

 

3. WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA (zgodnie Regulaminu Studiów Podyplomowych 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego):  

Wymagania Studia skierowane są do przedstawicieli kadry 

administracyjnej i zarządządzającej sektorem ochrony 

zdrowia w Polsce oraz do osób odpowiedzialnych za 

zdrowie publiczne. W szczególności do: 

a) pracowników pionów administracyjnych podmiotów 

leczniczych, np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, 

specjaliści ds. zamówień publicznych; 

b) kadry zarządządzającej podmiotami leczniczymi, np. 

dyrektorzy, menadżerowie ochrony zdrowia; 

c) kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich 

obowiązków funkcje administracyjne np. ordynatorzy, 

pielęgniarki oddziałowe; 

d) pracowników NFZ; 

e) pracowników organów założycielskich podmiotów 

leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni 

medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, 

urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji 

rządowej (wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych 

odpowiedzialni za nadzór nad utworzonymi przez ten organ 

podmiotami leczniczymi); 

f) konsultantów krajowych i wojewódzkich; 

g) osób zamieszkujących w województwach: 

zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim. 

Zasady rekrutacji Rejestracja i rekrutacja na studia odbywa się zgodnie z  

zasadami ustalonymi w Decyzji Dziekana poprzez Centrum 

Kształcenia Podyplomowego PUM 

(https://www.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-

pozawydzialowe/centrum-ksztalcenia-podyplomowego)  

Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie złożonych 

przez kandydata dokumentów. O przyjęciu decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

Przewidywany limit przyjęć na 

studia 

30 osób (2 grupy ćwiczeniowe)  

 

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA zgodnie z obowiązującą Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce”) 

 

Cele kształcenia 

 

Studia podyplomowe obejmujące szkolenia z zakresu 

metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami 

klinicznymi. Celem studiów jest nabycie przez 

słuchaczy: 

• kompetencji – wiedzy, umiejętności postaw, 

niezbędnych dla skutecznego prowadzenia i 

monitorowania badań klinicznych w myśl zasad 

Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP, ang Good Clinical 

Practice); 

• umiejętności wprowadzania etycznych, prawnych i 

organizacyjnych warunków projektowania, 

prowadzenia i monitorowania badań klinicznych;  

• umiejętności zdobywania wiarygodnych danych i 

informacji epidemiologicznych, medycznych z baz 

danych i publikacji źródłowych; 

• wiedzy praktycznej z zakresu monitorowania badań 

klinicznych, a także umiejętności praktycznych 

związanych z podstawowymi i zaawansowanymi 

technikami statystycznymi; 



• umiejętności z zakresu techniki wizualizacji danych 

oraz przeprowadzania oceny technologii 

medycznych (HTA, ang. Health Techology 

Assessment) i oceny efektywności kosztowej (ang. 

cost effectiveness). 

Liczba semestrów 

 

2 (314 godz.) 

Liczba punktów ECTS konieczna 

do uzyskania kwalifikacji 

50 

Określenie poziomu Polskiej Ramy 

Kwalifikacyjnej (PRK) 

7 Rama Kwalifikacji 

Opis zakładanych, kierunkowych 

efektów kształcenia w odniesieniu 

do modułów (EKK) 

Załącznik nr 2 

Program studiów Załącznik nr 3 

Wymogi związane z ukończeniem 

studiów 

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z 

każdego rodzaju modułu i zdanie egzaminu dyplomowego  

Opis wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia 

1. Wewnętrzne  badania ankietowe; 

2. Coroczne monitorowanie programu i harmonogramu 

studiów; 

Szeroka informacja o procesie rekrutacji na studia, dostępna 

na stronie internetowej PUM 

(https://www.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-

pozawydzialowe/centrum-ksztalcenia-podyplomowego) ; 

3. Wykładowcy posiadający wykształcenie specjalistyczne 

uzupełnione dodatkowymi szkoleniami, posiadający 

długoletnie doświadczenie zawodowe. Właściwe 

projektowanie i realizacja  zajęć dydaktycznych  w 

odpowiednich warunkach lokalowych; 

4. Przestrzeganie regulaminu studiów.   

Możliwość zatrudnienia 

 

Możliwość pełnienia różnorodnych funkcji związanych z 

zarządzaniem danymi i organizacją oraz prowadzeniem 

badań klinicznych w sektorze ochrony zdrowia.  

 


