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KARTA OPISU KIERUNKU 

Nazwa kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA 

Stopień kształcenia PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 

Profil kształcenia OGÓLNOAKADEMICKI 

Forma studiów STACJONARNE/NIESTACJONARNE 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta LICENCJAT/MAGISTER 

Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia się: 

- dyscyplina wiodąca: EKONOMIA I FINANSE 

- dyscypliny dodatkowe: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

 

Związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju 

Kształcenie studentów na kierunku „Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia” ukierunkowane jest 

na rozwój kompetencji praktycznych stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze ochrony 

zdrowia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 

to kierunek interdyscyplinarny. Program studiów oparty jest na solidnych podstawach wiedzy z 

obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów. Dzięki temu studenci zdobędą szeroką 

wiedzę w szczególności w zakresie finansów, ekonomii, polityki społecznej a także prawa i technik 

pracy menedżera. Tym samym absolwent przygotowany będzie do rozwiązywania problemów 

związanych z szeroko rozumianym tematem ochrony zdrowia. Taka koncepcja kształcenia wpisuje się 

zarówno w misję Uniwersytetu w zakresie kształcenia ekonomistów i menedżerów dla gospodarki. 

Program kształcenia na kierunku „Finanse i zarządzania w ochronie zdrowia” oparty jest na 

połączeniu kompleksowej wiedzy naukowej z aplikacyjnymi umiejętnościami przedstawicieli praktyki 

gospodarczej. Jednym z kluczowych elementów Misji Uniwersytetu Ekonomicznego jest 

angażowanie się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa oraz współpraca z otoczeniem 

gospodarczym. Program studiów na kierunku „Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia” jest 

nieustannie konsultowany i modyfikowany z praktykami gospodarczymi i specjalistami zajmującymi 

się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 

Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć 

Zajęcia ze względu na specjalistyczny charakter są prowadzone przez pracowników dwóch jednostek 

naukowych Uniwersytetu: Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydziału Ekonomii. W 

przeważającej części zajęcia prowadzone przez wykładowców posiadających doświadczenie zdobyte 

w placówkach ochrony zdrowia. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych 

warsztatów  w trakcie których studenci poznają jak najwięcej praktycznej wiedzy na temat 

funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Studenci w trakcie zajęć mają możliwość wysłuchania 

wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości z wybranych placówek ochrony zdrowia oraz 

mogą sami uczestniczyć w wizytach studyjnych w tychże placówkach 



 

Sylwetka absolwenta  

 Nasi studenci wspierani wiedzą i doświadczeniem pracowników naukowych i dydaktycznych 

poznają złożone zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa i etyki, epidemiologii, kontraktowania 

świadczeń, promocji zdrowia oraz zarządzania personelem. Klamrą spinającą wszystkie obszary 

kształcenia jest specjalistycznych kontekst uwzględniający specyfikę funkcjonowania sektora ochrony 

zdrowia w gospodarce rynkowej, a także promocji zdrowia publicznego oraz polityki społecznej. 

Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie przygotowywani do podjęcia pracy na stanowiskach 

związanych z: 

 finansami placówek medycznych, 

 organizacji i zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi) w ochronie zdrowia, 

 zarządzania jakością w szpitalach oraz innych podmiotach leczniczych, 

 promocji zdrowia, 

 uwarunkowań prawnych w jednostkach ochrony zdrowia, 

 sprawami dotyczącymi zarządzania ochroną zdrowia w państwowej oraz samorządowej 

administracji publicznej (Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy marszałkowskie, starostwa 

oraz urzędy miejskie). 

Uzyskana na studiach wiedza, kompetencje oraz umiejętności przygotowuje absolwentów 

tego kierunku do objęcia kierowniczych stanowisk wszystkich szczebli, oraz sprostać wymaganiom 

oczekiwanym od specjalistów w zakresie finansów i zarządzania ochroną zdrowia. Umiejętności 

syntetycznej analizy i oceny zjawisk gospodarczych będą niezwykle pomocne w rozwiązywaniu 

problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki 

jednostek ochrony zdrowia. Absolwent kierunku przygotowany będzie do objęcia stanowisk w 

działach finansowych, księgowych, zamówień publicznych oraz średniego szczebla zarządzania w 

jednostkach ochrony zdrowia i publicznych instytucjach systemu ochrony zdrowia, zarówno 

państwowych oraz samorządowych. 

Absolwent kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia potrafi: 

- prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, ekonomiczne (w tym finansowe) oraz procesy zmian 

organizacyjnych istotne z punktu widzenia sektora ochrony zdrowia 

- interpretować akty prawne związane z funkcjonowaniem podmiotu ochrony zdrowia 

- diagnozować i rozwiązywać sytuacje problemowe związane z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu 

- nawiązywać kontakty z instytucjami współpracującymi z placówką ochrony zdrowia 

Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych wykorzystanych 

przy opisie efektów uczenia się  

Opracowanie efektów uczenia odbyło się na podstawie spotkań z przedstawicielami praktyki 

gospodarczej. Były to przede wszystkim osoby będące członkami Rady Programowej zajmujące 

stanowiska kierownicze w placówkach ochrony zdrowia. Ich wiedza i doświadczenia pozwoliło na 

wskazanie kluczowych obszarów wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy na wybranych 

stanowiskach w jednostkach ochrony zdrowia.  



 

 

Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku  

Współcześnie realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia wymaga podejścia 

menedżerskiego, godzącego ze sobą wartości społeczne oraz ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny 

kształci wyspecjalizowaną kadrę menedżerską, która przygotowana będzie do podejmowania wyzwań 

związanych z doskonaleniem finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce.  

Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej 

interdyscyplinarnego podejścia pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym, zapewniającego 

odpowiednie zarządzanie finansami, przy zachowaniu wrażliwości na oczekiwania pacjentów. 

Rosnącym społecznym oczekiwaniom poprawy jakości ochrony zdrowia towarzyszy wzrost 

zainteresowania jednostek ochrony zdrowia oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za 

organizację systemu ochrony zdrowia osobami posiadającymi wiedzę z zakresu finansów i 

zarządzania. Potrzeba wprowadzenia nowoczesnych metod finansowania oraz zarządzania w ochronie 

zdrowia staje się koniecznością, zwłaszcza w perspektywie procesu stopniowego starzenia się 

społeczeństwa.  

Odpowiedzią na te wyzwania jest unikatowy kierunek Finanse i zarządzanie w ochronie 

zdrowia. Opracowany został on z myślą o przygotowaniu absolwenta do rozpoczęcia pracy w 

jednostkach ochrony zdrowia, a także publicznych instytucjach odpowiedzialnych za organizację i 

finansowanie systemu ochrony zdrowia. Program studiów koncentruje się na wszechstronnym 

wyposażeniu absolwenta tego kierunku w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie 

funkcjonowania systemów rachunkowości, zasad finansowania oraz organizacji i funkcjonowania 

jednostek ochrony zdrowia.  

Wymagania szczególne 


