
MBA w ochronie zdrowia
S t u d i a  Po d y p l o m o w e  O n l i n e
Intensywny program rozwoju kompetencji  
menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska w sektorze zdrowia

Program realizowany przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie  

we współpracy z Collegium Humanum Szkołą Główną Menedżerską w Warszawie.

Program Prometriq „e-MBA w ochronie zdrowia” jest wzorowany na najlepszych trady-

cjach MBA (Master of Business Administration) – kursach doskonalenia kompetencji kie-

rowniczych dla osób, których podstawowym wykształceniem nie jest zarządzanie. Pierwsze 

programy MBA, które powstały w USA w połowie XX wieku, skierowane były do inżynierów 

stojących na czele dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Program Prometriq skierowa-

ny jest do personelu medycznego i innych pracowników sektora zdrowia. Cel jest ten sam : 

wesprzeć rozwój zawodowy osób, które dzięki swoim naturalnym predyspozycjom objęły 

stanowiska kierownicze lub do nich aspirują. 

Program Prometriq „e-MBA w ochronie zdrowia” nawiązuje do zmian jakie zachodzą na 

rynku edukacji i rynku pracy. Współczesnym oczekiwaniem jest aby studia i szkolenia były 

bardziej intensywne i trwały krócej, programy odnosiły się do bieżących problemów, zaję-

cia prowadzone były przez praktyków, a forma organizacyjna uwzględniała wykorzystanie 

nowoczesnych technologii. Nasz kurs spełnia kryteria jakości i nowoczesności wymagane 

przez uczestników i pracodawców. Program Prometriq „e-MBA w ochronie zdrowia” jest 

realizowany całkowicie zdalnie przy zachowaniu możliwości indywidualnego kontaktu  

z wykładowcami oraz integracji uczestników w ramach specjalnej sesji wyjazdowej w Sopocie.

Prometriq Akademia Zarządzania Akademia Zarządzania w Sopocie

Akademia Zarządzania Sp. z o.o.

Trzydniowa  
sesja  

stacjonarna  
w Sopocie



ORGANIZATORZY
Akademia Zarządzania w Sopocie powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego w 

1998 roku i od tego czasu wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania i wdrażaniu narzędzi in-

formatycznych. W regionalnych projektach Akademii Zarządzania (Trójmiasto, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Kato-

wice, Wrocław, Szczecin, Kraków) uczestniczyło kilkuset przedstawicieli zarządów największych działających w 

Polsce firm. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych i  szereg cyklicznych konferencji poświęconych 

promocji nowoczesnych metod zarządzania, w tym Konferencje Zarządzania Wartością Firmy, Kongresy Prakty-

ków Balanced Scorecard, Konferencje Zarządzania Majątkiem Publicznym, Kongresy Praktyków Zarządzania w 

Ochronie Zdrowia. Nazwa Prometriq, którą posługujemy się od 2007 roku, nawiązuje do naszej głównej kompe-

tencji jaką jest pomiar i doskonalenie procesów biznesowych.

Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji. 

Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycz-

nymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu PO WER i Narodowego Programu Zdrowia), Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach autorskiego programu „e-MBA w ochronie zdrowia” przeszkoliliśmy ponad 1000 menedżerów placó-

wek medycznych w całej Polsce. Od 2015 roku realizujemy projekty edukacyjne z wykorzystaniem e-learningu. 

Jesteśmy wydawcą podręczników branżowych, w tym serii „MBA w ochronie zdrowia”. Dobrze rozumiemy specy-

fikę ekonomiki zdrowia. 

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie jest uczelnią niepubliczną utworzoną na 

podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisaną do Ewiden-

cji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadającą uprawnienia do kształcenia na studiach I i II 

stopnia oraz studiach podyplomowych. 

Partnerem strategicznym programu MBA Collegium Humanum jest Apsley Business School w Londynie. Od 2020 

roku Collegium Humanum jest członkiem BGA (Business Graduates Association), będącej częścią AMBA (Asso-

ciation of MBA’s) – międzynarodowej organizacji akredytującej najlepsze szkoły biznesu.

Program „e-MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest w formie studiów podyplomowych, 
których ukończenie upoważnia do otrzymania następujących dokumentów:

1. Certyfikat ukończenia programu „e-MBA w ochronie zdrowia” wydany przez Prometriq Akademię Zarzą-

dzania w Sopocie (w j. polskim i angielskim)

2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration o profilu Zarządza-

nie w Ochronie Zdrowia zgodnie z programem akredytowanym przez Apsley Business School w Londynie 

wydane przez Collegium Humanum (w j. polskim i angielskim) 

3. Certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem 

Skarbu Państwa (zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządza-

nia mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)

4. Certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym 

(zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

 



 

Studia podyplomowe „e-MBA w ochronie  

zdrowia” to łącznie ponad  300 godzin  

dydaktycznych, w tym:

• 114 godzin wykładowych w formie sesji trwających  

po 6 godzin (24 webinaria – co druga sobota)

• 96 lekcji e-learningowych (14 sekcji tematycznych)

• 51 godzin materiału filmowego (17 sekcji tematycznych)

• 48 godzin w ramach pracy indywidualnej i zespołowej  
(24 zadania)

• 9 podręczników z serii Prometriq e-MBA oraz literatura 
 dodatkowa dostarczona w formie cyfrowej

• przygotowanie projektu i pracy dyplomowej

Całość programu trwa dwa semestry akademickie. Zajęcia podzielo-

ne są na 24 moduły dwutygodniowe. W ramach każdego z modułów 

uczestnicy realizują zadany program, a ich postępy są monitorowane   

i wspierane przez opiekuna kursu.

SOBOTA I (webinarium)

• Webinarium i test  
zaliczający

• Omówienie przekazanych 
materiałów i zadania do 
realizacji w ramach pracy 
zespołowej lub indywidu-
alnej.

SOBOTA II  
(platforma Prometriq)

• Termin oddania pracy 
zaliczeniowej

• Termin ukończenia  
e-learningu (test)

PONIEDZIAŁEK (e-mail) 

• Prezentacja programu mo-
dułu i zalecanej literatury 

• Dostęp do lekcji  
e-learningowych

• Przekazanie materiałów 
pdf i linków do rekomen-
dowanych źródeł interne-
towych 

• Podsumowanie wyników 
poprzednich sesji

Sesja wyjazdowa (Sopot): 
piątek-sobota-niedziela 

• Sesja integracyjna
• Gra decyzyjna PROCES
• Gra decyzyjna FUZJA – 

zarządzanie zmianą
• Wykład inauguracyjny
• Praktycy praktykom –  

spotkanie z ekspertami

24 moduły

• Potrzeba rozwoju
• Potencjał
• Kreatywność
• Ambicja
• Przedsiębiorczość

Podręczniki Prometriq 
seria e-MBA i materiały 
dodatkowe

•   Webinaria
•   E-learning
•   Materiał filmowy

•   Sesja integracyjna

•   Zdalna praca grupowa

Projekt i praca 
dyplomowa

Zostań  jeszcze 
lepszym  
menedżerem .
„Jeszcze lepszy menedżer” cieszy się autory-
tetem u przełożonych i podwładnych, osiąga 
założone cele, pomaga osiągać cele innym, 
jest szanowany i lubiany. Po pracy wraca do 
domu zadowolony. Znajduje czas i energię aby 
rozwijać swoje kompetencje. Dzięki temu jest 
jeszcze lepszym menedżerem i jeszcze lepszym 
człowiekiem. 
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PROGRAM
Program „e-MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest z wykorzystaniem zróżnicowanych 
metod i narzędzi dydaktycznych, w tym:

• Wykładów i ćwiczeń realizowanych na żywo – zajęcia prowadzone są przez praktyków reprezentujących 

ośrodki akademickie i instytucje ochrony zdrowia w całym kraju. Webinaria poprzedzone są przekazaniem 

uczestnikom materiałów dydaktycznych, a kończą się powtórzeniem materiału i testem weryfikującym 

nabytą wiedzę.  Uczestnicy uzyskują również dostęp do materiałów uzupełniających wraz z zadaniami do 

realizacji w ramach pracy zespołowej i indywidualnej. 

• Materiałów e-learningowych, przygotowanych na zlecenie Prometriq na podstawie treści programów 

MBA renomowanych uczelni światowych i wytycznych AMBA (Association of MBAs) – program Prome-

triq jest w pełni zgodny z międzynarodowym standardem MBA oraz wymaganiami europejskich i krajo-

wych ram kwalifikacji. Materiały e-learningowe zawierają elementy interaktywne, w tym testy wiedzy. 

• Materiału filmowego przygotowanego przez Collegium Humanum, wypełniające wymagania dotyczące 

studiów podyplomowych MBA, odnoszące się do wielu aspektów funkcjonowania biznesu wykraczają-

cych poza specyfikę ochrony zdrowia jak np. ład korporacyjny, etykieta biznesu itp. 

• Podręczników z serii „e-MBA w ochronie zdrowia” o treści dotyczącej wybranych przez ekspertów, waż-

nych i aktualnych zagadnień związanych z zarządzaniem w sektorze zdrowia. 

• Pracy własnej uczestników, w tym związanej z przygotowaniem testów sprawdzających oraz pracy dyplo-

mowej. Przygotowane przez Prometriq materiały pomocnicze oraz wsparcie opiekuna merytorycznego 

pozwalają na realizacje wartościowej pracy i optymalizację czasochłonności. Uczestnicy mają możliwość 

udziału w badaniach naukowych i publikacjach w renomowanych, międzynarodowych czasopismach. 

• Opcjonalnie: udział w spotkaniu integracyjnym w trakcie sesji wyjazdowej w Sopocie, gdzie rozegrane zo- 

staną m.in. gry decyzyjne PROCES (błąd medyczny) oraz FUZJA (zarządzanie zmianą).
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Praca dyplomowa 
pod kierunkiem 
opiekuna  
merytorycznego

• Sesja zaliczeniowa 
(zdalna)

• Repetytorium 
(webinarium)

• Egzamin (test)

• Dyplom MBA
• Kompetencje
• Satysfakcja
• Uznanie
• Kariera

Klub  
Absolwenta  
 e-MBA  
Prometriq



Program „e-MBA w ochronie zdrowia” zawiera następujące moduły tematyczne:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieznacznych zmian w programie i czasie trwania 

poszczególnych modułów i form kształcenia.

Ekonomia dla menedżerów 

Specyficzne uwarunkowania  
zarządzania w sektorze zdrowia

Marketing

Analiza strategiczna

Zarządzanie procesami biznesowymi

Finanse

Rachunkowość zarządcza i kontroling

Komunikacja menedżerska

Negocjacje

Psychologia biznesu – zachowania  
organizacyjne

Public Relations

Zarządzanie personelem

Przywództwo i mentoring

Prawne aspekty zarządzania  
w sektorze zdrowia

Prawo w czasach pandemii

Interoperacyjność systemów  
informatycznych w ochronie zdrowia

Analiza Big Data 

Lean Management

Zarządzanie projektami

Organizacja systemów ochrony  
zdrowia na świecie

Płatnicy w systemach zdrowia na świecie

Funkcjonowanie rynku ubezpieczeń  
zdrowotnych na świecie

Ocena technologii medycznych  
(HTA oraz HB HTA)

Koordynowana opieka zdrowotna

Zarządzanie zmianą

Zdrowie publiczne dla menedżerów

Ład korporacyjny

Etykieta i savoir vivre w biznesie

Etykieta biznesu i społeczna  
opowiedzialność biznesu (CSR)

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie ryzykiem

Techniki improwizacji biznesu

Zarządzanie mieniem państwowym

Przedmioty dodatkowe i spotkania  
z praktykami biznesu

PRZEDMIOT Wykład e-Learning Materiał filmowy 
lub podręcznik
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1000 menedżerów  

placówek ochrony zdrowia  

w Polsce ukończyło kursy  

e-MBA Prometriq w latach 

2017-2021. 5000 osób  

ukończyło e-szkolenia  

Prometriq.

Na czym polega wyjątkowość programu e-MBA Prometriq:

• Formuła online umożliwia zaproszenie do realizacji webinariów ekspertów z całej Polski i spoza jej granic. 

• Wykorzystanie e-learningu umożliwia dostosowanie treści kursu do wymagań międzynarodowego stan-

dardu MBA i monitorowanie postępów w nauce.

• Formuła online pozwala dostosować czas nauki do możliwości każdego z uczestników, eliminuje uciążli-

wość dojazdów i wpływa na obniżenie całkowitych kosztów studiowania.

• Opieka opiekuna merytorycznego i udział w projektach naukowych Prometriq dotyczących zarządzania 

w ochronie zdrowia usprawnia proces przygotowania wartościowej pracy dyplomowej, która może stano-

wić przyczynek do rozprawy doktorskiej.

• Stacjonarna sesja integracyjna (fakultatywna) ułatwia uczestnikom nawiązanie relacji z menedżerami 

ochrony zdrowia z całego kraju. 

Studia podyplomowe Prometriq „e-MBA w ochronie zdrowia” wpisują się w plany restrukturyzacji sektora zdro-

wia, które zakładają m.in. utworzenie korpusu menedżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani 

menedżerowie ochrony zdrowia.

Zasady udziału w programie Prometriq „e-MBA w ochronie zdrowia”: 

• Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe i minimum 2 lata doświadczenia zawodo-

wego.

• Czas trwania studiów to dwa semestry akademickie (1 rok).

• Kwalifikacja na studia odbywa się na postawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszenia:  

www.prometriq.pl. Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest 

warunkiem wymaganym do ustalenia kwalifikowalności kandydatów na studia.

• Opłata za studia wnoszona jest jednorazowo lub w trzech ratach.

Zainteresowanych udziałem w programie „e-MBA w ochronie zdrowia” zapraszamy do udziału w sesjach otwar-

tych, których harmonogram dostępny jest na stronie www.prometriq.pl. 

Kontakt w sprawie rekrutacji: 698 101 798, sekretariat@prometriq.pl

  Zostań  jeszcze lepszym  menedżerem.
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