Zarządzenie nr 102/St.Pod./2013
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu Studiów Podyplomowych
„Zarządzanie Podmiotami
Leczniczymi”
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) w związku z § 6 i 7 Regulaminu studiów
podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powołuję na Wydziale
Zarządzania
STUDIA PODYPLOMOWE
„ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI”
(trzecia edycja)
§1
Głównym celem trzeciej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Podmiotami
Leczniczymi”, zwanych dalej Studiami, jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu
zarządzania podmiotami leczniczymi, pod postacią zarządzania marketingowego, zarządzania
przez jakość, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych
umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.
§2
1. Funkcję kierownika Studiów na czas trwania trzeciej edycji powierzam pani dr Monice
Dobskiej.
2. W zastępstwie kierownika Studiów, w razie potrzeby (dłuższej nieobecności albo
niemożności wykonywania obowiązków przez kierownika z innych powodów) działać
będzie pan prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, prof. zw. UEP.
§3
1. O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia
studiów wyższych nie posiadające wykształcenia medycznego.
2. Ze względu na treść i formułę programu Studia przeznaczone są dla zatrudnionych
w ramach umowy o pracę w podmiotach leczniczych osób odpowiedzialnych za
zarządzanie, zajmujących stanowiska kierownicze zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 217) i Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od

-2pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych,
niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 roku, Nr 151, poz. 896).
§4
1. Trzecia edycja Studiów trwa dwa semestry i obejmuje okres od października 2013 roku
do września 2014 roku.
2. Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych
zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
§5
Studia kończą się zdaniem egzaminu końcowego, tj. uzyskaniem pozytywnej oceny z testu
końcowego.
§6
1.

Trzecia edycja Studiów jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2.

Słuchacze Studiów uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

W przypadku rezygnacji przez słuchacza z uczestnictwa w Studiach lub nieprzestrzegania
reguł nieobecności w zajęciach w ramach Studiów (w czasie trwania Studiów uczestnicy
mają prawo do 10% nieobecności nieusprawiedliwionych i 10% nieobecności
usprawiedliwionych, potwierdzonych zwolnieniem lekarskim) może skutkować
skreśleniem z listy słuchacza oraz może spowodować obciążenie słuchacza kosztami
uczestnictwa w projekcie w wysokości 4512,57 zł.
§7

Studia działają na podstawie umowy numer POKL.02.03.04-00-003/12-00 zawartej w dniu
26 lipca 2012 roku pomiędzy Ministrem Zdrowia a Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Regulaminu organizacyjnego z dnia 18 września 2012 roku Studium Podyplomowego
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi oraz przepisów zawartych w Regulaminie studiów
podyplomowych UEP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się
postanowienia tej umowy oraz Regulaminów.
REKTOR
(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)

