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PROGRAM STUDIÓW 

Kierunek: ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA II STOPNIA 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

ISCED: 0413 

Obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022 

1.  

Procentowy udział liczby punktów ECTS w dyscyplinie naukowej: 

nauki o zdrowiu – dyscyplina wiodąca 60% (72 ECTS) 

nauki o zarządzaniu i jakości 40% (48 ECTS) 

2.  Forma studiów STACJONARNE/NIESTACJONARNE 

3.  

Liczba semestrów 4 

 i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na danym poziomie 
120 

4.  Tytuł zawodowy nadawany absolwentom MAGISTER 

5.  Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 

Na studiach realizowana jest praca 

dyplomowa o charakterze badawczym  

lub opublikowanego artykułu zgodnego 

z tematyką studiów 

Egzamin dyplomowy obejmuje treści z 

zakresu tematyki pracy oraz programu 

studiów  

6.  Efekty uczenia się Załącznik Nr 1 

7.  Łączna liczba godzin zajęć ST/NST – 1240 

8.  

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się 

osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu 

kształcenia 

egzamin pisemny, egzamin ustny, 

prezentacja, dyskusja, kolokwium, 

sprawozdanie, esej, projekt badawczy, 

recenzja artykułu, praca pisemna 

9.  Plan studiów Załącznik Nr 2 

10.  
Łączna liczba punktów ECTS, którą student  musi 

uzyskać w ramach zajęć  prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

49 ECTS 

11.  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  musi 

uzyskać w ramach zajęć (> 5 ECTS) z  dziedziny 

nauk humanistycznych lub dziedziny nauk  

społecznych 

48 ECTS 

12.  
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką 

student musi uzyskać w ramach tych praktyk 

3-tygodniowa praktyka wakacyjna w wymiarze 

120 godzin i 6 punktów ECTS, w podmiotach 

leczniczych i innych placówkach ochrony 

zdrowia 

13.  
Liczba punktów ECTS zajęć związanych z 

prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 

dyscyplinie, do której przyporządkowany jest 

109 ECTS 
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kierunek studiów (profil ogólnoakademicki - >50% 

ECTS) 

14.  
Wymiar liczby punktów ECTS zajęć możliwych do 

wybrania przez studenta (>30% ECTS) 
37 ECTS 

Załącznik Nr 1 

 

Efekty uczenia się dla kierunku  
ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA II stopnia 

 

od roku akademickiego 2021/2022 

LP. WIEDZA 

symbol PRK 

nauki o zdrowiu 

nauki o 

zarządzaniu i 

jakości 

W01 
Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów 

biologicznych zachodzących w organizmie człowieka. 
M_P7S_WG2_01 

 

W02 
Ma pogłębioną wiedzę na temat etiopatogenezy, diagnostyki i metod 

leczenia wybranych chorób, zwłaszcza o znaczeniu społecznym 
M_P7S_WG2_02 

 

W03 
Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji 

społecznych, prawnych, ekonomicznych i politycznych  
 

S_P7S_WG2_01 

W04 Posiada wiedzę na temat stanu zdrowia populacji. M_P7S_WK1_01  

W05 
Zna w sposób pogłębiony metody określania potrzeb zdrowotnych 

społeczeństwa. 
M_P7S_WK1_02 

 

W06 
Zna zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności Polski i 

społeczeństwa lokalnego. 
M_P7S_WK1_03 

 

W07 
Ma rozszerzoną wiedze na temat krajowych i europejskich źródeł 

informacji i systemów monitorowania stanu zdrowia populacji. 
M_P7S_WK1_04 

 

W08 
Zna zasady budowy strategii programów zdrowotnych i społecznych 

oraz zarządzania nimi 
M_P7S_WK1_05 

 

W09 
Ma pogłębioną wiedzę na temat oceny ekonomicznej i zarządzania 

procesami ochrony zdrowia. 
 S_P7S_WG1_01 

W10 Ma pogłębioną wiedzę na temat aspektów organizacyjnych i prawnych 

funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej oraz organizacji i 

zarządzania podmiotami leczniczymi oraz badaniami klinicznymi 

M_P7S_WK3_01 

 

W11 Ma pogłębioną wiedze na temat podstaw prawnych udzielania 

świadczeń zdrowotnych, funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz 

organizacji badań klinicznych 

M_P7S_WK3_02 

 

W12 Zna zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz ich komercyjnych odpowiedników 
M_P7S_WK3_03 
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W13 Zna i rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i 

ochrony danych osobowych.   
 S_P7S_WK1_01 

W14 Ma pogłębioną wiedzę na temat strategii stosowanych na różnych 

poziomach zarządzania podmiotami ochrony zdrowia  
M_P7S_WK2_01 

 

W15 Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad postępowania i zarządzania w 

sytuacjach kryzysowych. 
M_P7S_WK3_06 

 

W16 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą współpracy z władzami lokalnymi 

oraz innymi podmiotami zajmującymi się ochroną zdrowia. 
 S_P7S_WK1_01 

W17 Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, 

administracyjnego i prawa pracy.   
 S_P7S_WG1_02 

W18 Posiada pogłębioną wiedzę o instytucjach i systemach informacyjnych i 

informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia analiz 

poszczególnych zjawisk życia społeczno-gospodarczego i ich związku z 

sektorem ochrony zdrowia  

M_P7S_WK3_04 

 

W19 Zna w sposób pogłębiony istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a 

środowiskiem pracy. 
M_P7S_WK2_02 

 

W20 Ma rozszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań ekonomicznych 

funkcjonowania systemu i jednostek ochrony zdrowia.  
 S_P7S_WG1_03 

W21 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia ilościowych i 

jakościowych badań. 
 S_P7S_WG3_01 

W22 Zna zasady prawne dotyczące pomocy osobom wykluczonym, ofiarom 

przemocy, readaptacji społecznej itd. 
M_P7S_WK3_05 

 

W23 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, 

w szczególności nauk o zarządzaniu oraz  ich miejscu w systemie nauk i 

relacjach do innych dyscyplin. 

 S_P7S_WG1_04 

W24 Ma rozszerzoną wiedzę o istotnych elementach typowych struktur 

i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz 

ich wzajemnych relacjach w skali krajowej i międzynarodowej. 

 S_P7S_WG2_02 

W25 Ma rozszerzoną wiedzę o  człowieku jako podmiocie prawa oraz jego 

roli w stosunku administracyjnym. 
 S_P7S_WG3_02 

W26 Ma  rozszerzoną wiedzę o normach prawnych, ich stosowaniu, 

tworzeniu i podstawowych regułach wykładni, a także regułach 

organizacyjnych i sposobach działania instytucji społecznych. 

 S_P7S_WG1_05 

W27 Identyfikuje i opisuje problemy z zakresu zarządzania zasobami 

ludzkimi, zna sposoby ich rozwiązywania, umie określić znaczenie 

personelu w organizacji działającej na rzecz zdrowia  

M_P7S_WG1_05 

 

W28 W sposób pogłębiony identyfikuje mechanizmy i zasady 

funkcjonowania organizacji; wymienia i opisuje metody i narzędzia 

wykorzystywane w procesie zarządzania  

 S_P7S_WG2_03 

W29 Charakteryzuje współczesne procesy informacyjno-komunikacyjne w 

zarządzaniu ochroną zdrowia 

M_P7S_WG1_03  

W30 Opisuje pojęcia, prawidłowości i problemy marketingu, prezentuje 

zasady i metody badań marketingowych; charakteryzuje narzędzia 

 S_P7S_WK1_02 
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marketingowe, określa warunki ich stosowania 

W31 Identyfikuje i definiuje poszczególne kategorie zjawisk ekonomicznych 

oraz określa ich wpływ na administrowanie i zarządzanie 

przedsiębiorstwem działającym w sektorze ochrony zdrowia 

M_P7S_WG1_04 
 

W32 Identyfikuje mechanizmy i zasady funkcjonowania organizacji sektora 

ochrony zdrowia; wymienia i opisuje metody i narzędzia 

wykorzystywane w procesie zarządzania operacyjnego, taktycznego  

i strategicznego 

 S_P7S_WG3_04 
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UMIEJĘTNOŚCI 

symbol PRK 

nauki o zdrowiu 

nauki o 

zarządzaniu i 

jakości 

U01 

Potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu zarządzania ochroną 

zdrowia w sposób dostosowany do przygotowania osób oraz grup 

docelowych. 

M_P7S_UK1_01 

 

U02 
Posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego 

komunikowania się i negocjacji.  
M_P7S_UK1_02 

 

U03 Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w 

zakresie zarządzania ochroną zdrowia  
M_P7S_UK2_01 

 

U04 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 

przyczyn i przebiegów procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi 

formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz.  

 S_P7S_UW1_01 

U05 Posiada umiejętność praktycznego wykorzystywania aspektów 

marketingu usług zdrowotnych  
M_P7S_UW3_01 

 

U06 Analizuje uwarunkowania sytuacji zdrowotnej w aspekcie procesów 

społecznych i demograficznych i identyfikuje zagrożenia środowiskowe 

dla zdrowia populacji.  

M_P7S_UW2_01 

 

U07 Potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety 

zdrowotne i określić ich znaczenia w polityce zdrowotnej.  
M_P7S_UW1_01 

 

U08 Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o 

formułowanie własnych wniosków. 
 S_P7S_UW2_01 

U09 Potrafi sformułować plan działań odpowiadający potrzebom pacjenta, 

klienta oraz grupy społecznej, a w szczególności posiada umiejętności 

tworzenia, wdrażania oraz modyfikacji lokalnych projektów i działań w 

obszarze ochrony zdrowia. 

 S_P7S_UW1_02 

U10 Posługuje się wynikami analiz w celu proponowania konkretnych 

rozwiązań w sektorze zdrowia. 
M_P7S_UW3_02 

 

U11 Posiada umiejętność współpracy ze środkami masowego przekazu, 

lokalnymi społecznościami a także organizacjami pozarządowymi. 
 S_P7S_UW3_01 

U12 Posiada umiejętność pisemnego przygotowania opracowania oraz 

przygotowania wystąpień ustnych  
M_P7S_UK1_02 

 

U13 Rozróżnia metody organizowania i zarządzania w podmiotach 

leczniczych, w różnych wymiarach i obszarach działań 
M_P7S_UW3_03 

 

U14 Umie zaplanować program planowania operacyjnego oraz strategicznego   S_P7S_UW3_02 

U15 Posiada umiejętności pracy w zespole.  S_P7S_UW3_03 

U16 Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach 

danych i innych źródłach, zna czasopisma naukowe w zakresie nauk 

M_P7S_UW4_01  
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społecznych i o zdrowiu.  

U17 Przedstawia i ocenia różne koncepcje i modele organizacji i zarządzania 

w ochronie zdrowia.  
M_P7S_UO1_01 

 

U18 Interpretuje przepisy prawa mające wpływ na prowadzenie działalności 

w zakresie opieki zdrowotnej. 
 S_P7S_UW3_03 

U19 Potrafi ocenić rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych i 

niepublicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu 

problemów zdrowia społeczeństwa. 

M_P7S_UK2_02 

 

U20 Potrafi praktycznie wykorzystywać informacje o instytucjach 

tworzących system monitorowania zagrożeń oraz o metodach 

przekazywania danych i informacji tym instytucjom. 

M_P7S_UW1_02 

 

U21 Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m. In. Praw 

autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej pracy 

jednostek ochrony zdrowia. 

 S_P7S_UW2_01 

U22 Potrafi interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze i zdrowotne w 

skali mikro i makroekonomii. 
 S_P7S_UW1_03 

U23 W ocenie potrzeb zdrowotnych, oczekiwań pacjentów, pracy placówek 

opieki zdrowotnej, potrafi zastosować badania socjomedyczne. 
M_P7S_UK2_03 

 

U24 Umie rozpoznawać koszty jednostek opieki zdrowotnej oraz prowadzić 

związaną z nimi dokumentację 
M _P7S_UW3_04 

 

U25 

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego  

M _P7S_UK1_02 

 

U26 

Na podstawie nabytej wiedzy potrafi interpretować wpływ zjawisk 

politycznych, prawnych i społecznych na administrowanie i zarządzanie 

ochroną zdrowia. Potrafi pozyskać dane do analizy konkretnych 

problemów. 

 S _P7S_UW1_04 

U27 
Potrafi dokonać wykładni norm prawnych odnoszących się do działań 

zarządczych w ochronie zdrowia. 

 S _P7S_UW2_03 

U28 

Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych 

metod i narzędzi właściwych dla kierunku studiów  

M _P7S_UK1_03 

 

U29 

Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów 

związanych z administrowaniem i zarządzaniem ochroną zdrowia,  

przedstawia w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia  

M _P7S_UW4_02 

 

U30 
Rozumie istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji; określa 

zasady, prawidłowości i instrumenty zarządzania; opisuje i analizuje 

problemy zarządzania 

 S _P7S_UW1_04 

U31 
Rozumie istotę i prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich 

uwarunkowania oraz wpływ na funkcjonowanie organizacji i jej 

zarządzanie 

 S_P7S_UW2_04 

U32 Prezentuje i rozwiązuje problemy i prawidłowości zarządzania 

ryzykiem, zasobami ludzkimi i  jakością w sektorze ochrony zdrowia 

 S_P7S_UW2_05 
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U33 
Posiada umiejętność wyboru i wykorzystywania współczesnych technik 

informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu i administrowaniu 

organizacjami działającymi na rzecz zdrowia 

M_P7S_UW3_05 
 

U34 Identyfikuje czynniki kształtujące funkcjonowanie organizacji ochrony 

zdrowia 

M_P7S_UW1_02  
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

symbol PRK 

nauki o zdrowiu 

nauki o 

zarządzaniu i 

jakości 

K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób.  
M _P7S_KK1_01 

 

K02 
Zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w 

wykonywaniu zadań zawodowych. 
M _P7S_KK1_02 

 

K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. M _P7S_KR1_01  

K04 Kształtowana jest postawa odpowiedzialności za problemy środowiska 

lokalnego. 
M _P7S_KK2_01 

 

K05 Przejawia szacunek wobec pacjenta/klienta i zrozumienie jego trudności. M _P7S_KR1_02  

K06 Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem i rozwiązywaniem 

złożonych problemów 
M _P7S_KK2_02 

 

K07 Upowszechnia wiedzę o celach i zadaniach zarządzania w ochronie 

zdrowia. 
M _P7S_UO1_01 

 

K08 Efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, 

popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 

teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym 

zasadami etycznymi. 

M _P7S_KK2_03 

 

K09 Prawidłowo identyfikuje i dostrzega dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu, wykonuje zawód z poszanowaniem zasad 

etyki 

M _P7S_KR2_01 

 

K10 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 

(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty 

prawne, ekonomiczne i polityczne 

M _P7S_UK1_01 

 

K11 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z zachowaniem 

bezpieczeństwa własnego i otoczenia 
M _P7S_UO1_02 

 

K12 potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać rozszerzoną 

wiedzę na temat działalności w obszarze zdrowia 
M _P7S_KR2_02 

 

 


