
-1- 

Załącznik  
do uchwały nr 148 z dnia 26.06.2013 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych   
prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 

 
ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - ORGANIZACJA, FINANSOWANIE  

 
 

1. Opis zakładanych efektów kształcenia 

W wyniku realizacji programu nauczania w ramach studiów podyplomowych nt. 
„ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - ORGANIZACJA, FINANSOWANIE” 
zrealizowane zostaną następujące efekty kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji społecznych. 
 
Wiedza (W) 
K_W1 - Słuchacz ma wiedzę o instytucjach ochrony zdrowia i ich strukturach w Polsce i na 
świecie; 
K_W2 - Słuchacz zna prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania systemu 
opieki zdrowotnej; 
K_W3 - Słuchacz posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia; 
K_W4 -Słuchacz posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości w ochronie zdrowia; 
K_W5 - Słuchacz ma wiedzę o społecznych aspektach działalności medycznej i etyce 
postępowania w ochronie zdrowia; 
K_W6 - Słuchacz ma wiedzę o marketingowych aspektach funkcjonowania służby zdrowia; 
K_W7- Słuchacz ma wiedzę o zarządzaniu kapitałem społecznym i ludzkim organizacji 
sektora służby zdrowia; posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne  
i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi; 
K_W8 - Posiada wiedzę o narzędziach informacyjnych i informatycznych możliwych do 
wykorzystania przy zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; 
K_W9 - Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w obszarze: 
opieki, promocji, nadzoru, planowania; 
K_W10 - Zna zasady i uwarunkowania alokacji środków na wszystkich poziomach 
organizacyjnych ochrony zdrowia; 
K_W11- Zna teoretyczne i praktyczne podstawy aplikowania o środki finansowe do 
krajowych i europejskich  źródeł finansowania; 
K_W12 -  Zna teoretyczne i praktyczne aspekty konkurencji oraz konkurencyjności;   
K_W13 - Zna teoretyczne i praktyczne podstawy zarządzania jakością w służbie zdrowia; 
K_W14 - Zna techniki i metody kontraktowania usług zdrowotnych oraz metody i techniki ich 
rozliczania; 
K_W15 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania lekami   
w szpitalu i lecznictwie ambulatoryjnym; 
K_W16 - Słuchacz zna zasady i tryb udzielania zamówień publicznych 
 
Umiejętności (U) 
K_U1 - Słuchacz potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, 
prawne, ekonomiczne) wpływające na działanie organizacji sektora ochrony zdrowia; 
K_U2 - Słuchacz wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do 
analizowania procesów i zjawisk społecznych; 
K_U3 - Słuchacz potrafi właściwie analizować procesy, formułuje poprawnie wnioski oparte 
na rzeczywistych danych; 
K_U4 - Słuchacz prawidłowo posługuje się normami, regułami (prawnymi, zawodowymi)  
w celu rozwiązywania problemów identyfikowanych w sektorze ochrony zdrowia; 
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K_U5 - Słuchacz potrafi prawidłowo posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi  
i finansowymi oraz dokonuje prawidłowej ich interpretacji;  
K_U6 - Umie wykorzystać narzędzia i instrumenty marketingowe w praktyce, napisać plan 
marketingowy i krytycznie analizować treść planów zakładów opieki zdrowotnej i innych 
podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia; 
K_U7 – Potrafi kształtować konkurencyjność podmiotu; 
K_U8 - Potrafi stosować  techniki skutecznego negocjowania i budować pozytywne relacje 
międzyludzkie w organizacji; 
K_U 9 -  Potrafi dokonać oceny potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych jednostek 
ochrony zdrowia; 
K_U10- Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej pracy 
dyplomowej zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz 
ich znaczenie na tle innych podobnych badań; 
K_U11 Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka 
specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych. 
 
 
Kompetencje personalne i społeczne (K) 
K_K1- Słuchacz potrafi ustalać priorytety i podejmować decyzje związane z realizacją zadań 
(w różnych sytuacjach); 
K_K2- Słuchacz potrafi współpracować z grupą (w grupie) i komunikować się z otoczeniem;  
K_K3- Słuchacz rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie 
interdyscyplinarnym, pozwalającą na rozwiązywanie problemów sektora ochrony zdrowia; 
K_K4- Słuchacz potrafi formułować innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów  
w obszarze zarządzania  oraz urzeczywistniać je; 
K_K6- Potrafi rozwiązywać spory zbiorowe; 
K_K7 - Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny; 
K_K8- Przestrzega zasad etycznych obowiązujących w organizacji i pracy innych ludzi, 
mając na uwadze patologiczne zjawiska, mogące wystąpić w miejscu pracy.  
 


