
                                  

 

                                                            
 
 

 
 

 

Uczelnia Łukaszewski  
d. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem 

przy współpracy  

Uniwersytetu w Sewilli 
 oraz  

Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy  
 
 

ZAPRASZA NA I EDYCJĘ STUDIÓW EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
(EMBA) W OCHRONIE ZDROWIA (program rozszerzony o ochronę zdrowia. Pełny zakres 
studiów podyplomowych) Z PROGRAMEM UPRAWNIAJĄCYM DO CZŁONKOSTWA W RADACH 
NADZORCZYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA realizowanych we współpracy merytorycznej z 
OKRĘGOWĄ IZBĄ LEKARSKĄ W WARSZAWIE ORAZ OGÓLNOPOLSKIM ZWIĄZKIEM 
ZAWODOWYM LEKARZY  
 
Executive Master of Business Administration – Ochrona Zdrowia realizowane we 
współpracy z Uniwersytetem w Sewilli to studia podyplomowe w całości skupione na 
zarządzaniu w placówkach związanych z ochroną zdrowia. Zajęcia dedykowane są osobom, 
które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pełnienia wysokich funkcji kierowniczych na 
stanowiskach wysokiego szczebla. To także studia podyplomowe skierowane do tych, którzy 
zamierzają pełnić rolę zarządców spółek publicznych i chcą zdobyć nowe umiejętności i wiedzę 
w tym zakresie. 
 
Studia trwają 4 semestry. 

 Po dwóch pierwszych semestrach studenci uzyskują świadectwo MBA i uprawnienia 
pozwalające na zasiadanie w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. 

 Po kolejnych dwóch semestrach studenci uzyskują tytuł MBA ZARZĄDZANIE 
OCHRONĄ ZDROWIA. 

 
1 rok 
 213 godzin  (w tym 125 godzin zajęć praktycznych) 
2 rok 
  300 godzin (w tym zajęcia praktyczne i możliwość odbycia zajęć w Sewilli) 



   

 

Start zajęć: 26 listopad 2021.  
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, raz/dwa razy w miesiącu z przewagą zajęć 
online w systemie umożliwiającym odbycie zaległych zajęć w dogodnym dla siebie terminie. 
 

Program studiów: 

1 rok 
Lp. Nazwa przedmiotu 

1. 
Kompetencje instytucji oraz organów administracji państwowej oraz 

samorządowej 

2. Spółki państwowe 

3. Zarządzanie mieniem państwowym 

4. Dofinansowania unijne i krajowe 

5. Polityka i biznes 

6. Prawne podstawy zatrudnienia pracownika 

7. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w świetle RODO 

8. Cyberbezpieczeństwo 

9. Modele przywództwa 

10. Przedsiębiorstwo w dobie Covid-19 

11. Zarządzanie personelem 

12. Zamówienia publiczne 

14. Strategie marketingowe 

15. Reklama w erze social media i nowoczesne narzędzia działania 

16. Zarządzanie zmianą w organizacji 

17. Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej 

18. Ekonomia behawioralna 

19. Ekonomika zdrowia 

20. Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 

21. Lean management w systemie opieki zdrowotnej 

22. Prawo spółek handlowych 

23. Postępowanie podczas kontroli 

24. Różnice generacyjne 

25. Zarządzanie projektami w służbie zdrowia 

26. Potencjał pracownika 

27. Istota balansu życiowego w karierze leadera 



   

 

28. Evidence based medicine 

29. Przywództwo i sumienie: filozofia studiów MBA 

30. Savoir-vivre w biznesie oraz wizerunek na odległość 

31. Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych 

32. Różnice kulturowo-religijne a rozwijanie biznesu międzynarodowego 

33. Psychologia zarządzania w służbie zdrowia 

34. Obrót międzynarodowy 

35. Systemy zarządzania jakością w służbie zdrowia 

36. Korporacje i spółki na giełdzie 

37. Modele przedsiębiorstwa 

38. Formy prawne spółek i odpowiedzialność zarządów 

39. Mądre inwestowanie - dywersyfikacja kapitału 

40. Strategie przetargowe i zapytania ofertowe: RFI, RFP, RFQ 

41. PR i marketing  w służbie zdrowia 

 
 
 

2 rok 
Lp. Nazwa przedmiotu 

1. Organizacja systemu ochrony zdrowia 

2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia 

3. Controlling w procesach planowania i budżetowania 

4. Healthcare Compliance 

5. Systemy opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie 

6. Akty prawne systemu ochrony zdrowia obowiązujące w Polsce 

7. Kontrola i nadzór nad podmiotami leczniczymi 

8. Prawo pracy w podmiotach leczniczych 

9. Prawo farmaceutyczne i ustawa refundacyjna w praktyce podmiotu leczniczego 

10. Prawo pacjenta a obowiązki lekarza 

11. Prawo medyczne w praktyce (case study) 

12. Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych 

13. Odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej 



   

 

14. Dokumentacja medyczna 

15. Dokumentacja RODO w Placówkach medycznych 

16. Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie 

17. Zadania AOTMiT 

18. Koordynowana opieka zdrowotna 

19. Zmiany systemowe w opiece zdrowotnej 

20. Procesy konsolidacji oraz dekoncentracji rynku usług medycznych 

21. Health Technology Assessment 

22. Polityka lekowa państwa (zjawisko co-payment) 

23. Praktyczne metody zarządzania jakością w służbie zdrowia 

24. Proces restrukturyzacji podmiotu lekarskiego 

25. 
Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej (rachunek kosztów 

świadczeń opieki zdrowotnej) 

26. Zamówienia publiczne w służbie zdrowia 

27. Mapowanie potrzeb zdrowotnych 

28. System controllingu w służbie zdrowia 

29. Konflikty i skuteczne sposoby ich rozwiązywania w placówkach medycznych 

30. System oceny pracowników służby zdrowia 

31. Wynagradzanie i premiowanie pracowników 

32. Negocjacje i mediacje w praktyce 

33. Poprawa jakości i efektywności opieki zdrowotnej - projekty 

34. Podstawy prawne procesu przekształcania podmiotów leczniczych 

35. Przekształcenia podmiotów leczniczych w świetle ustawy o działalności leczniczej 

36. Plan restrukturyzacji w służbie zdrowia w praktyce 

37. 
Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych – projekty UE, organy 

założycielskie, fundacje 

38. Związki zawodowe – prawa, obowiązki, współpraca 

39. Turystyka zdrowotna 

40. Zarządzanie badaniami klinicznymi 

41. Praca dyplomowa - seminarium 

42. Rola i zadania samorządu terytorialnego w systemie służby zdrowia 

43. Organizacja i zarządzanie - Szpital 

44. Prywatny Podmiot Leczniczy 



   

 

 
*Program i czas realizacji programu może zostać poddany modyfikacjom wynikającym z 
przyczyn niezależnych od Uczelni oraz od potrzeb studentów.     
 
 

Cena studiów: 

 2 semestry 4 semestry 

Cena standardowa Czesne: 24 000 zł (płatność 
jednorazowa),  
28 000 zł (2 x 14 000 zł),  
32 000 zł (4 x 8 000 zł) 
 

Czesne: 36 000 zł (płatność 
jednorazowa),  
38 000 zł (2 x 19 000 zł),  
40 000 zł (4 x 10 000 zł) 
 

Lekarze OIL w WARSZAWIE*  
 
Lekarze – członkowie OZZL* 
 
*Na bazie wydanych promes 
przez ww. instytucje 

Czesne: 12 000 zł (płatność 
jednorazowa),  
14 000 zł (2 x 7 000 zł) 
 

Czesne: 24 000 zł (płatność 
jednorazowa),  
28 000 zł (2 x 14 000 zł),  
32 000 zł (4 x 8 000 zł) 
 

Wymagania rekrutacyjne: dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich 
 
Dlaczego MBA ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA w Uczelni Łukaszewski: 
- współpraca z Uniwersytetem w Sewilli umożliwiające wizyty fakultatywne 
- autorski program studiów stworzony na bazie potrzeb zarządzających uwzględniający 
szerokie spektrum wiedzy niezbędnej do zarządzania 
- program uprawniający do członkostwa w radach nadzorczych spółek skarbu Państwa po 
ukończeniu dwóch pierwszych semestrów 
- system zajęć online umożliwiający odbycie zaległych zajęć w dogodnym dla siebie terminie 
- nasi wykładowcy to eksperci/praktycy w swoich dziedzinach 
- współpraca merytoryczna Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 
- patronat i współpraca merytoryczna Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy 
 
Uczelnia Łukaszewski d. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem jest uczelnią niepaństwową 
założoną w 2001r. z prawem prowadzenia studiów na kierunku: Zarządzanie.  
Uczelnia ma swoją siedzibę na Ursynowie przy ul. Hirszfelda 11.   
WSZP w ramach swojej grupy kształci ok. 12 000 osób rocznie   
Oferta edukacyjna WSZP obejmuje:  
• studia licencjackie i magisterskie  
• studia podyplomowe w ponad 40 dziedzinach  
• studia MBA i EMBA  
Zmiana nazwy uczelni była wynikiem zmiany struktura własności uczelni 
 
W celu uzyskania dofinansowania:  
Członkowie OIL w Warszawie: https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/studia-mba/ 
Członkowie OZZL: +48 52 372 08 83 
Zapisy i więcej informacji na temat studiów: 601 29 55 55 
 
 


