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Załącznik do uchwały nr 461 Senatu SGH 
z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 
Program studiów podyplomowych „Zarządzanie biznesem medycznym” 

 

Organizator studiów (podstawowa 
jednostka) 

Kolegium Zarządzania i Finansów 

Rodzaj studiów studia podyplomowe 

Poziom PRK 7 

Jednostka organizacyjna Kolegium Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki 
Gospodarczej; Katedra Prawa 
Gospodarczego 

Cel studiów podyplomowych 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom – osobom działającym w szeroko 
pojętym sektorze farmaceutyczno-medycznym – kompleksowej i wieloaspektowo 
poszerzonej wiedzy menedżerskiej z zakresu finansów, zarządzania, prawa, 
marketingu oraz kierowania ludźmi, co umożliwi im swobodne pełnienie wszelkich 
funkcji menedżerskich oraz wykonywanie związanych z tym zadań w nowoczesnych 
przedsiębiorstwach, działających w warunkach gospodarki konkurencyjnej. 
 

Efekty uczenia się 

WIEDZA 
Absolwent studiów zna i rozumie: 

Nr Opis Kod z PRK 

W1 istotę funkcjonowania sektora farmaceutyczno-medycznego P7S_WG 

W2 zasadnicze akty prawne związane z problematyką ochrony 
zdrowia 

P7S_WG 

W3 problematykę zarządzania finansami w przedsiębiorstwie  P7S_WG 

W4 istotę zarządzania spółką P7S_WK 

W5 warunki podejmowania i prowadzenia działalności biznesowej  P7S_WK 

W6 uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z sektorem ochrony zdrowia 

P7S_WG 

W7 najważniejsze aspekty działalności marketingowej  P7S_WK 

W8 problematykę psychologii biznesu P7S_WK 

W9 istotę public relations w zarządzaniu przedsiębiorstwem  P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 
Absolwent studiów potrafi: 

U1 praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie 
funkcjonowania w szeroko pojętym sektorze farmaceutycznym  
i medycznym 

P7S_UW 

U2 sprawować wszelkie funkcje menedżerskie i wykonywać 
związane z tym zadania 

P7S_UO 
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U3 wieloaspektowo analizować sytuacje i wykorzystywać to  
w praktyce gospodarczej 

P7S_UO 

U4 krytycznie oceniać znaczenie informacji finansowych 
niezbędnych do prowadzenia działalności biznesowej 

P7S_UW 

U5 prowadzić działalność gospodarczą z uwzględnieniem 
najlepszych praktyk PR 

P7S_UK 

U6 dobierać różne formy działalności marketingowej w zależności 
od prowadzonej działalności 

P7S_UO 

U7 identyfikować rozwiązania optymalizujące działalność 
przedsiębiorstwa pod względem prawnym i finansowym 

P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Absolwent studiów gotów jest do: 

K1 pełnienia różnorodnych ról w sektorze farmaceutyczno-
medycznym 

P7S_KR 

K2 optymalizowania prac w przedsiębiorstwie P7S_KK 

K3 zarządzania przedsiębiorstwem działającym w sektorze ochrony 
zdrowia z uwzględnieniem aspektów PR i psychologii biznesu 

P7S_KO 

K4 wypełniania odpowiedzialnych zadań związanych  
z zarządzaniem przedsiębiorstwem  

P7S_KR 

 

Program studiów 

Lp. Nazwa przedmiotu/Blok tematyczny 
Wymiar 
godzin  

Punkty 
ECTS 

I Problematyka ochrony zdrowia 20 8 

 Organizacja „ochrony zdrowia” – historia i teraźniejszość   

 
Organizacja ochrony zdrowia na przykładzie wybranych 
krajów 

 
 

 Prawo medyczne – podstawowe regulacje i akty prawne   

 
Finansowanie świadczeń zdrowotnych – doświadczenia 
polskie i modele zagraniczne 

 
 

 
Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej; wyzwania, 
możliwości i ograniczenia 

 
 

 
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, TQM, procesy 
decyzyjne 

 
 

 
Rola, znaczenie i prawa pacjenta – ograniczenie systemu 
czy katalizator rozwoju? 

 
 

 EBM i HTA narzędzia obiektywizacji procesów decyzyjnych   

 IT w ochronie zdrowia   

 
Polityka lekowa państwa, miejsce NFZ w relacjach 
przemysł farmaceutyczny – świadczeniodawcy, znaczenie 
aptek dla systemu ochrony zdrowia 

 
 

II Zarządzanie 20 8 

 Analiza otoczenia   

 Formułowanie strategii   

 Strategia błękitnego oceanu   

 Społeczna odpowiedzialność biznesu   

 Realizacja strategii    
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Zarządzanie personelem, motywowanie i tworzenie 
zaangażowania pracowników 

  

 
Tworzenie środowisk innowacyjnych w organizacji  
i zarządzanie innowacjami 

  

 
Budowanie relacji wewnątrz organizacji – analiza klientów 
wewnętrznych 

  

III Finanse przedsiębiorstwa 19 7 

 Cele przedsiębiorstwa a równowaga finansowa   

 Decyzje finansowe a pozycja finansowa przedsiębiorstwa   

 
Ocena progu rentowności a podstawowe strategie 
finansowe  

  

 Powiązanie zadań operacyjnych i długookresowych   

 Podstawy metody budżetowania przedsiębiorstwa   

 Organizacja budżetowania dystrybucji    

 Zarządzanie płynnością finansową a kapitał pracujący    

 
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych – ocena 
efektywności i ryzyka  

  

 Kalkulacja kosztu kapitału   

 Kształtowanie struktury kapitału a wartość firmy   

 Biznes plan   

 Blok IV – Psychologia biznesu 30 11 

 Organizacja – misja, kultura, rozwój   

 Misja, cele i strategia w organizacji    

 Kształtowanie kultury organizacji   

 Organizacje uczące się (OU)   

 Kierowanie zmianą w organizacji   

 Zmiana w rozwoju organizacji   

 Proces i etapy zmiany   

 Uczestnicy zmian w organizacji   

 Pokonywanie oporu wobec zmian   

 Opór przed zmianami   

 Pokonywanie barier wprowadzania zmian   

 Komunikowanie zmian w organizacji   

 
Ograniczanie rozmiaru stresu związanego  
z wprowadzaniem zmian 

 
 

 
Umiejętność negocjowania jako kluczowa kompetencja 
członków organizacji 

 
 

 Psychologiczne fazy negocjacji – dynamika procesu   

 Negocjacje w praktyce   

 Obrona przed manipulacją   

 Blok V– Prawo 30 11 

 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej   

 
Spółka handlowa jako forma organizacyjno-prawna 
przedsiębiorstwa 

 
 

 Prawo farmaceutyczne   

 Regulacje prawne sektora farmaceutycznego   

 Wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego    

 Obrót produktami leczniczymi   

 Nadzór nad rynkiem farmaceutycznym    
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 Ochrona własności przemysłowej produktów leczniczych   

 
Odpowiedzialność karna na gruncie prawa 
farmaceutycznego  

 
 

 Własność przemysłowa   

 Patenty i wyłączność danych    

 Podstawy ochrony patentowej leków    

 
SPC – dodatkowe prawa ochrony – zakres i aktualna 
praktyka Urzędu Patentowego  

 
 

 Porozumienie TRIPS   

 Znaki towarowe    

 Nazwy leków    

 
Posługiwanie się w reklamie leków oznaczeniami 
chronionymi 

 
 

 Kryteria wyboru nazw leków    

 Nazwy leków a domeny internetowe    

 Wytyczne URPL w zakresie nazewnictwa leków    

 Import równoległy leków   

 Blok VI – Marketing 25 9 

 
Wyzwania współczesnego biznesu a działalność 
marketingowa firm 

 
 

 
Marketing a sukces rynkowy przedsiębiorstw (analiza 
przypadków) 

 
 

 Źródła przewagi konkurencyjnej firm na rynku polskim   

 
Koncepcja i pojęcie marketingu – wrażliwość rynkowa 
przedsiębiorstwa 

 
 

 Cechy marketingowej orientacji firmy (case-study)   

 Źródła krytyki i zarzuty wobec tradycyjnego marketingu   

 Współczesna rola i zadania marketingu w firmie   

 
Budowanie i dostarczanie wartości dla klienta – nowe 
podejście do myślenia o rynku i marketingu 

 
 

 
Pojęcie i cykl planowania i zarządzania marketingiem – 
plan marketingowy (struktura, cele) 

 
 

 
Narzędzia analiz marketingowych (wskaźnikowa, SWOT, 
BCG, GE itp.) 

 
 

 Rola i proces budowania wiedzy rynkowej   

 Narzędzia i metody badań rynku   

 
Misja, cele i strategie marketingowe – podstawowe 
narzędzia 

 
 

 Strategia konkurencji   

 Segmentacja i pozycjonowanie – koncepcja USP   

 
Strategiczny a operacyjny marketing – Koncepcja 4P, 5P  
i 7P 

 
 

 Marketingowe postrzeganie produktu a polityka produktu   

 Proces i narzędzia komunikacji rynkowej   

 Polityka cen   

 Proces i metody dystrybucji towarów   

 Blok VII – Public relations (PR) 20 8 

 
Public Relations – podstawowe pojęcia, źródła, funkcje 
społeczne, podstawy psychologiczne 
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 Podstawy komunikacji społecznej    

 PR korporacyjny a PR produktowy    

 Wykorzystanie Internetu w PR   

 Kreowanie wizerunku osoby, firmy, produktu    

 Komunikacja kryzysowa   

 
Media Relations – zasady współpracy ze środowiskiem 
dziennikarskim 

 
 

 Prawo prasowe i prawo autorskie    

 Monitoring mediów   

 
Projektowanie strategii komunikacyjnych i kampanii PR 
oraz ich realizacja 

 
 

 Redakcja tekstów PR    

 Przygotowanie konferencji. Press kit. Biuro prasowe.    

 Konferencja prasowa – symulacja    

 Organizacja imprez – events PR   

 Sponsoring. Negocjacje.    

 
Warsztaty medialne. Techniki wystąpień publicznych, 
przemawiania i prezentacji.  

 
 

 
Język wypowiedzi publicznej, manipulacje językowe. 
Sztuka prezentacji i autoprezentacji.  

 
 

 Razem 164 62 

 

Weryfikowanie 
efektów uczenia się 

• obecność na zajęciach; 

• aktywność na zajęciach; 

• egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem 
wybrane bloki tematyczne; 

• praca końcowa; 

• recenzja pracy końcowej; 

• obrona pracy końcowej. 

Sposób 
dokumentacji 
efektów uczenia się 

• listy obecności; 

• protokoły egzaminacyjne; 

• egzaminy; 

• prace końcowe; 

• recenzja pracy dyplomowej; 

• uzyskanie świadectwa.  
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Macierz efektów uczenia się dla przedmiotów/bloków tematycznych objętych 
programem studiów podyplomowych „Zarządzanie biznesem medycznym” 

 
 

Nazwa 
przedmiotu/ 

bloku 
tematycznego 
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Wiedza – absolwent zna i rozumie: 

W1 x x    x  

W2 x    x   

W3  x x  x   

W4  x  x  x  

W5  x x  x  x 

W6 x    x   

W7  x    x x 

W8  x  x  x  

W9  x    x x 

Umiejętności – absolwent studiów potrafi: 

U1 x x x  x x  

U2 x x  x x x x 

U3 x   x x  x 

U4  x x  x   

U5 x   x   x 

U6  x  x  x  

U7 x x x x x   

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do: 

K1 x x  x  x x 

K2 x x x x    

K3    x x x x 

K4 x x x x    

 


