Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
współdziałając z
Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ogłasza w roku akademickim 2017/2018 nabór na
Studia Podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych”

Kierownik studiów: dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. nadzw. UWr
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Adresat studiów: Studia adresowane są do menedżerów instytucji ochrony zdrowia sektora
publicznego, prywatnego i pozarządowego, pracowników administracji rządowej i samorządowej,
kancelarii adwokackich i radcowskich, biur doradczych.
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: dyplom ukończenia studiów podyplomowych w
zakresie „Zarządzanie Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych”.
Zasady odpłatności: 4,999zł (cztery 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:

Podstawowym celem studiów jest doskonalenie kompetencji osób zarządzających podmiotami
leczniczymi oraz kadry medycznej, przedstawicieli sektora prawniczego i finansowego.
Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i medycznych
warunków działalności podmiotów leczniczych z elementami jakości i ryzyka.
W toku studiów zaprezentowana zostanie również kwestia przekształceń organizacyjno własnościowych
podmiotów leczniczych. Do tematyki zajęć należy zaliczyć m.in. zagadnienia praw pacjenta, działalności
Rzecznika Praw Pacjenta, składowych umów zawieranych z personelem medycznym, nadzoru nad
podmiotami leczniczymi, odpowiedzialności karnej i cywilnej w systemie opieki zdrowotnej, roli audytów
w systemach zarządzania jakością, znaczenia ergonomii dla doskonalenia systemu opieki zdrowotnej,
metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu jakością oraz marketingu relacyjnego w kształtowaniu
jakości usług medycznych.
Słuchacz studiów nabędzie umiejętność poszukiwania i interpretowania regulacji prawnych związanych
z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia oraz interpretacji zjawisk ekonomicznych z nim
związanych. Absolwent studiów podyplomowych podniesie swoje umiejętności w zakresie
prognozowania skutków oraz dokonywania właściwej analizy przyczyn i przebiegu procesów prawnych,
ekonomicznych, społecznych związanych z zarządzaniem jakością i ryzykiem w podmiotach leczniczych.

PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych zakłada trzy semestry nauki w trybie niestacjonarnym. Obejmuje
190 godzin zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych studiów: 35.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 9 przedmiotów oraz przystąpić do 4
egzaminów. W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 10 przedmiotów oraz
przystąpić do 4 egzaminów.
I SEMESTR STUDIÓW

Lp

Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć

Liczba
godzin

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Prowadzący

1.

Rynki usług medycznych

W

8h

zaliczenie

1

pracownik WPAiE

2.

Prawo administracyjne i cywile
w ochronie zdrowia

W

4h

zaliczenie

1

pracownik WPAiE

3.

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw
Pacjenta
Ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia od zdarzeń
medycznych

W

4h

zaliczenie

1

pracownik UM

W

5h

egzamin

1

pracownik WPAiE

5.

Odpowiedzialność cywilna i
karna w opiece zdrowotnej

W

6h

zaliczenie

1

pracownik WPAiE

6.

Przekształcenia organizacyjne i
własnościowe przedsiębiorców i
podmiotów leczniczych

W

10 h

egzamin

2

4.

7.

8.

Zarządzanie bezpieczeństwem
informacji

Rola audytów w systemach
zarządzania jakością

pracownik WPAiE
W

10 h

egzamin

2

pracownik UM

W

10 h

zaliczenie

1

pracownik UM

Bariery
przy
wdrażaniu W
systemów zarządzania jakością
w podmiotach leczniczych
10. System zarządzania ryzykiem
W

6h

zaliczenie

1

pracownik UM

12 h

egzamin

2

pracownik UM

11. Znaczenie ergonomii dla
doskonalenia systemu opieki
zdrowotnej
12.
Jakość w kontraktowaniu
świadczeń opieki zdrowotnej

W

10 h

zaliczenie

2

pracownik UM

W

5h

zaliczenie

1

pracownik WPAiE

13. Nadzór państwowy nad
działalnością medyczną prawne formy jego
wykonywania

W

4h

zaliczenie

1

pracownik WPAiE

Forma
zajęć

Liczba
godzin

Forma
Punkty
zaliczenia ECTS

W

10 h

egzamin

2

pracownik UM

9.

Łączna liczba godzin:94

Lp

Nazwa przedmiotu

1.

Systemy zarządzania jakością
w ochronie zdrowia

2.

Koncepcja Total
W
QualityManagament (TQM)
Metody i narzędzia stosowane W
w zarządzaniu jakością
Modele kosztów jakości
W

6h

zaliczenie 1

pracownik UM

6h

zaliczenie 1

Pracownik UM

6h

zaliczenie 1

Pracownik UM

5.

Marketing
relacyjny
w W
kształtowaniu jakości usług
medycznych

6h

zaliczenie 1

pracownik UM

6.

Zamówienia
publiczne
podmiotach leczniczych

w W

8h

zaliczenie 1

Pracownik WPAE

7.

Prawo europejskie ochrony W
zdrowia
(systemy
opieki
medycznej w Unii)

6h

zaliczenie 1

pracownik WPAE

8.

PPP i finansowanie
ochronie zdrowia

10 h

egzamin

2

Pracownik UE

9.

Rachunkowość w zarządzaniu W
zakładem opieki zdrowotnej

8h

egzamin

2

Pracownik UE

10. Kontraktowanie
umów
o W
udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej

6h

zaliczenie 1

Praktyk

11. Konkurencja w sferze usług W
medycznych

4h

zaliczenie 1

Pracownik WPAE

3.
4.

UE

w W

Prowadzący

12. Rola
organizacji W
pozarządowych
na
rynku
świadczeń medycznych

6h

zaliczenie 1

pracownik WPAiE

13. Umowy z personelem (rodzaje W
umów o świadczenie pracy)

10 h

egzamin

pracownik WPAiE

14. Ryzyko kliniczne

4h

zaliczenie 1

Łączna liczba godzin: 96

W

2

pracownik UM

