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PROGRAM
Program Prometriq MBA w ochronie zdrowia realizowany jest z wykorzystaniem zróżnico-
wanych metod i narzędzi dydaktycznych, w tym:

• wykładów i ćwiczeń realizowanych na żywo – zajęcia prowadzone są przez ekspertów 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

• podręczników z serii „MBA w ochronie zdrowia” o treści dotyczącej wybranych przez ekspertów, ważnych 

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 

• zajęć realizowanych w Sopocie w trakcie sesji stacjonarnej, gdzie rozegrane zostaną m.in. gry decyzyjne 

PROCES (błąd medyczny) oraz FUZJA (zarządzanie zmianą)

• innowacyjnych form dydaktycznych, takich jak np. MEMO – krótkie podsumowania wykładów w formie 

posterów. 

Studia podyplomowe Prometriq MBA w ochronie  
zdrowia to łącznie ponad  300 godzin  
dydaktycznych, w tym:

• 180 godzin wykładowych w formie sesji trwających po 6-8 
godzin (24 webinaria – co druga sobota)

• 10 modułów e-learningowych (ponad 50 jednostek lekcyj-
nych)

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

• warsztaty i wykłady w ramach trzydniowej sesji stacjonarnej  
w Sopocie

• przygotowaniem projektu i pracy dyplomowej w formie bada-
nia naukowego realizowanego w miejscu pracy

• podręczniki i zadania w ramach  
serii Prometriq MBA

• dodatkowe materiały w wersji  
cyfrowej oraz polskie wydanie  
książki Przedefiniowanie opieki  
zdrowotnej M.E. Porter,  
E. Olmsted Teisberg.

Prometriq MBA a zalecenia AMBA (Association of MBAs): 

• Prometriq realizuje Program MBA od 2017 roku (zalecane min. 

3 lata)

• 90% wykładowców Prometriq MBA to praktycy biznesu, z któ-

rych 80% posiada stopień doktora lub profesora (zalecane min. 

50%)

• Prometriq e-MBA ukończyło ponad 1000 osób w ramach 38 grup 

(zalecane min. 20 osób w grupie)

• 50% słuchaczy MBA online w roku 2021 (ponad 100 osób) to 

pre zesi lub dyrektorzy firm, z wieloletnim doświadczeniem (za-

lecane min. 3 lata doświadczenia)

• liczba godzin programu Prometriq MBA wynosi ponad 300 + 

stu  diowanie dostarczonych materiałów (zalecane 500 godzin 

kontaktowych przy całkowitym zaangażowaniu indywidual-

nym w wymiarze 1.800 godzin nauki).
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Sesja wyjazdowa (Sopot): 
piątek-sobota-niedziela 

• Sesja integracyjna
• Wykład inauguracyjny
• Praktycy praktykom –  

spotkanie z ekspertami

24 moduły

Praca dyplomowa 
pod kierunkiem 
opiekuna  
merytorycznego

• Sesja zaliczeniowa 
(zdalna)

• Repetytorium 
(webinarium)

• Egzamin (test)

• Dyplom MBA
• Kompetencje
• Satysfakcja
• Uznanie
• Kariera

Klub MBA  
Prometriq

• Potrzeba rozwoju
• Potencjał
• Kreatywność
• Ambicja
• Przedsiębiorczość

Albert Einstein powiedział kiedyś: 

„Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je po
znać, nie trzeba studiować na uczelni – można 
się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia  
w szkole wyższej nie polega zatem na wpaja
niu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu 
umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da 
się znaleźć w podręcznikach.”

W popularnych podręcznikach do zarządza-

nia nie ma wielu informacji ważnych dla 

menedżerów ochrony zdrowia. Popyt indu-

kowa ny, pokusa moralna, teoria sygnałów  

– to tylko niektóre ze specyficznych dla 

tego sektora zagadnień, które wymagają 

specjalnej uwagi. 

W ramach Prometriq MBA stwarzamy mo-

żliwość poszerzenia wiedzy oferując spe-

cjali styczne materiały e-learningowe i se-

rię uni  kalnych podręczników. Poprzez cykl 

webinariów dajemy naszym słuchaczom 

możliwość bezpośredniego kontaktu z doś-

wiadczonymi menedżerami instytucji sek-

tora zdrowia oraz wykładowcami wielu 

doskonałych uczelni. Efektywność procesu 

dydaktycznego wspieramy wykorzystując 

nowoczesne technologie i metodykę na-

uczania dorosłych. Program został zapla-

nowany w sposób zapewniający wartość 

dodaną bez względu na kierunek wykształ-

cenia i zróżnicowane doświadczenie zawo-

dowe uczestników.

Zostań  jeszcze 
lepszym  
menedżerem .
„Jeszcze lepszy menedżer” cieszy się autoryte-
tem u przełożonych i podwładnych, osiąga za-
łożone 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 lep-
szym człowiekiem.
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Całość programu trwa dwa semestry akademickie. Zajęcia podzielone są na 24 moduły dwutygodniowe. W ramach każdego z modułów Słuchacze realizują zadany program, a ich postępy są monitorowane  
i wspierane przez opiekuna kursu. Słuchacze mają możliwość udziału w trzydniowej, integracyjnej sesji stacjonarnej w Sopocie oraz dodatkowych zajęciach w ramach Klubu MBA Prometriq.

Trzydniowa  
sesja  

stacjonarna  
w Sopocie



1000 menedżerów  

placówek ochrony zdrowia  

w Polsce ukończyło kursy  

e-MBA Prometriq w latach 

2017-2021. 5000 osób  

ukończyło e-szkolenia  

Prometriq.
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OPINIE UCZESTNIKÓW
* Bardzo trafne spostrzeżenia dot. rynku ochrony zdrowia. 
* Widać spojrzenie praktyka i osoby doświadczonej w pracy  

w wielu placówkach medycznych.
* Unikalne porównanie sektorów prywatny – publiczny  

w wykonaniu osoby znającej oba sektory z praktyki – cenne.

Wykładowcy Prometriq MBA to praktycy z wieloletnim 

doświadczeniem – Dyrektor Medyczny Szpitala Medico-

ver Krzysztof Przyśliwski dzieli się swoim doświadcze-

niem dotyczącym różnicy w zarządzaniu szpitalem pry-

watnym i publicznym.

W 39. edycji Prometriq MBA realizowanej w trybie 

zdalnym (marzec 2021-marzec 2022) bierze udział 115 

menedżerów ochrony zdrowia reprezentujących zróżni-

cowane rodzaje placówek medycznych i instytucji z całej 

Polski. 

Prezes/ dyrektor/ członek zarządu

Stanowisko administracyjne

Samorząd, NFZ, uczelnia, prawnik

Kierownik/ menedżer

Pracownik medyczny nie pełniący 

funkcji kierowniczej

Zajmowane stanowisko:

Prywatny

Publiczny

Reprezentuję podmiot:

Pracownik administracyjny
Kadra medyczna

Grupa zawodowa:

67,1%

32,9%

30,3%
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TEMATYKA SESJI Prometriq MBA  
w ochronie zdrowia

Specyfika ekonomiki i zarządzania w sektorze zdrowia

Komunikacja i współpraca – rozwój kompetencji menedżerskich

Ład zarządczy w systemie ochrony zdrowia

Systemy ochrony zdrowia w okresie polskiej transformacji

Zachowania organizacyjne

Sektor prywatny a publiczny

Wystąpienia publiczne w rzeczywistości wirtualnej

Organizacja systemów ochrony zdrowia na świecie

Rachunkowość zarządcza i controlling

Controlling medyczny

Funkcje płatnika publicznego

Centralizacja systemu zarządzania ochroną zdrowia

Przewodzenie i administrowanie w podmiotach leczniczych

Finanse w ochronie zdrowia

Kultura organizacyjna podmiotów leczniczych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki i koncepcje dotyczące zarządzania jakością 

AI – sztuczna inteligencja w systemie zdrowia 

Zarządzanie projektami

Logistyka w ochronie zdrowia

Zarządzanie procesami biznesowymi

Zastosowanie modeli i notacji procesowych w ochronie zdrowia

Marketing w ochronie zdrowia

Relacje z przemysłem farmaceutycznym 

Organizacja i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń medycznych

Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne oraz systemy no fault

Wybrane zagadnienia z finansów w ochronie zdrowia

Informatyzacja interoperacyjność w systemie ochrony zdrowia

Organizacja i zakres kompetencji organów Państwa w zdrowiu 

HTA/HB HTA – ocena technologii medycznych

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie zmianą

Lean Management

Zdrowie publiczne dla menedżerów

Koordynowana opieka zdrowotna na świecie i w Polsce

 
Szczegółowy opis programu wraz z informacją o prowadzących znajduje się na 
stronie www.prometriq.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowa-

dzenia zmian w programie.

52%

10%
10%

14%

14%

52%

10%

10%

14%

14%


