Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Organizacji Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego
w roku akademickim 2017/2018
Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Organizacji Uzdrowisk i Lecznictwa
Uzdrowiskowego,
Kierownik studiów:dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. nadzw. UWr,
Forma prowadzenia studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele),
Adresat studiów: Adresowane do lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych i do
prawników, jak również do osób zarządzających podmiotami lecznictwa uzdrowiskowego. Założeniem
tego rodzaju sposobu kształcenia jest uzupełnienie ogólnoakademickiej wiedzy absolwentów
wymienionych kierunków o treści specjalistyczne, istotne dla prawidłowego wykonywania obowiązków
zawodowych. Dla osób zarządzających lub pracujących w podmiotach lecznictwa uzdrowiskowego
wiedza teoretyczna i praktyczna nabyta podczas studiów podyplomowych stanowi ważną pomoc w
codziennej praktyce zawodowej i warunkuje prawidłowe pod względem prawnym i etycznym
wykonywanie obowiązków zawodowych. Dla prawników ukierunkowane kształcenie w ramach studiów
podyplomowych stanowi istotne uzupełnienie ogólnej wiedzy prawniczej, umożliwiające im specjalizację
zawodową. Korzyścią dla obu zainteresowanych grup zawodowych jest, wychodzące naprzeciw
współczesnym trendom w zarządzaniu i prawie, nabycie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z
zakresu zarządzania podmiotami w strukturze finansów publicznych bądź od nich zależnych wraz z
podniesieniem kompetencji zawodowych poprzez praktyczną analizę poznawanych zagadnień do
prawników, administratywistów, a także do wszystkich osób mających związek z procesem tworzenia
prawa,
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
Zasady odpłatności: 3999 zł (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) za dwa
semestry, płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest
przewidziana opłata rekrutacyjna,
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia,
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 1 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:

a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
c.
kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą
dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody
nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na
pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia
usług edukacyjnych.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Zadaniem Studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych,
ekonomicznych i medycznych warunków działalnością uzdrowisk i podmiotów. Przedstawiona zostanie
problematyka tworzenia uzdrowisk, specyficznej sytuacji gmin uzdrowiskowych, tworzenia i warunków
działania przedsiębiorców prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, a także prawne
uwarunkowania świadczeń i procedur medycznych udzielanych w tych jednostkach. Słuchacz otrzyma
także
informacje niezbędne dla doskonalenia wiedzy pracowników jednostek organizacyjnych
prowadzących podmioty lecznicze, pracowników zakładów lecznictwa uzdrowiskowego - podmiotów
leczniczych wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne, a także pracowników gmin uzdrowiskowych. W ramach studiów przedstawiany
zostanie specyficzny status prawny jaki posiadają gminy uzdrowiskowe oraz obszary ochrony
uzdrowiskowej, a także specyficzne zadania gmin uzdrowiskowych. Omówiona będzie także
problematyka związana z marketingowym uwarunkowaniem rozwoju uzdrowisk i przedsiębiorców
prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, możliwościami wykorzystania funduszy unijnych w
działalności uzdrowiskowej, statusem przedsiębiorców oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
aspektów finansowych i rachunkowych działania tych podmiotów, możliwymi przekształceniami
organizacyjno - własnościowymi przedsiębiorców i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, zamówieniami
publicznymi, organizacją świadczeń opieki zdrowotnej w lecznictwie uzdrowiskowym, prawami pacjenta,
działalnością rzecznika praw pacjenta i składowymi umów zawieranych z personelem medycznym,
nadzorem
nad
lecznictwem
uzdrowiskowym,
statusem
naczelnego lekarza
uzdrowiska,
odpowiedzialnością karną i cywilną w służbie zdrowia, procedurami medycznymi realizowanymi w
lecznictwie uzdrowiskowym, monitorowaniem jakości lecznictwa uzdrowiskowego i nowymi procedurami
medycznymi możliwymi do zastosowania w tym lecznictwie.
Słuchacz studiów posiądzie po ukończeniu studiów umiejętność poszukiwania i interpretowania regulacji
prawnych związanych funkcjonowaniem uzdrowiska, przedsiębiorców i zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego, wykorzystania wiedzy w zakresie finansów, rachunkowości i marketingu do
planowania i korygowania działalności przedsiębiorców, gminnych jednostek organizacyjnych i
jednostek lecznictwa uzdrowiskowego. Absolwent studiów podyplomowych podniesie swoje
umiejętności w zakresie prognozowania skutków oraz dokonywania właściwej analizy przyczyn i
przebiegu procesów prawnych, ekonomicznych, społecznych i w pewnym zakresie medycznych,
związanych z funkcjonowaniem skomplikowanego tworu prawno organizacyjnego, a także i
społecznego, jakim jest uzdrowisko i działające w nim oraz wokół niego instytucje, co niewątpliwie
pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie kuracjuszy. Podstawowym celem studiów jest doskonalenie
kwalifikacji osób odpowiedzialnych w urzędach administracji samorządowej oraz przedsiębiorcach
prowadzących zakłady lecznictwa uzdrowiskowego za prawidłowe funkcjonowanie uzdrowisk,
zapewnienie skutecznego sposobu pozyskiwania kuracjuszy oraz organizacje lecznictwa
uzdrowiskowego.

PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych Organizacji Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego zakłada dwa
semestry nauki w trybie niestacjonarnym. Obejmuje 150 godziny zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS
dla przedmiotowych studiów: 60.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 5 przedmiotów oraz przystąpić do 4
egzaminów. W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 6 przedmiotów oraz
przystąpić do 4 egzaminów (zgodnie z planem studiów).
I SEMESTR STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu
1. Historia uzdrowisk
Lecznictwo uzdrowiskowe jako
2. integralna część systemu ochrony
zdrowia
Uzdrowisko – obszar ochrony
uzdrowiskowej - Sytuacja gminy
3.
uzdrowiskowej i gminy posiadającej
status obszaru ochrony uzdrowiskowej
Organizacja świadczeń opieki
4 zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
– skierowania na leczenie uzdrowiskowe
Prawo administracyjne i cywile w
5
ochronie zdrowia
Status organizacyjno – prawny
6
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
Gospodarka finansowa zakładów
7
lecznictwa uzdrowiskowego
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Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta

Konwersatoria

4

zaliczenie

2

Forma zajęć

Liczba
godzin

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Wykład

12

Egzamin

5

Konwersatoria

6

zaliczenie

2

Wykład

10

Egzamin

4

Łączna liczba godzin:74 / ECTS 30

II SEMESTR STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
2.
3.

Marketingowe uwarunkowania rozwoju
uzdrowisk w Polsce
Zamówienia publiczne w praktyce
podmiotów lecznictwa uzdrowiskowego
Lecznictwo uzdrowiskowe – świadczenia
zdrowotne lecznictwa uzdrowiskowego

4
5
6
7
8
9
10

Nadzór nad lecznictwem
uzdrowiskowym
Konkurencja i reklama w sferze usług
medycznych
Odpowiedzialność cywilna i karna w
służbie zdrowia
Środki unijne w finansowaniu
działalności uzdrowiskowej.
Przekształcenia organizacyjne i
własnościowe przedsiębiorców i
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
Rachunkowość w zarządzaniu zakładem
lecznictwa uzdrowiskowego
Monitorowanie jakości lecznictwa
uzdrowiskowego – nowe procedury
medyczne
Łączna liczba godzin:76 ECTS 30

Konwersatoria

6

zaliczenie

2

Konwersatoria

4

zaliczenie

1

Konwersatoria

6

zaliczenie

2

Konwersatoria

4

zaliczenie

2

Wykład

8

Egzamin

4

Wykład

12

Egzamin

5

Wykład

8

Zaliczenie

3

