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STUDIA PODYPLOMOWE  

Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia 

Czas trwania: 2 semestry 

Tryb studiów: zaoczny/on-line 

 

Master of Business Administration Plus w Ochronie Zdrowia 

Czas trwania: 3 semestry 

Tryb studiów: zaoczny/on-line 

 

Executive Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia 

Czas trwania: 4 semestry 

Tryb studiów: zaoczny/on-line 

mailto:rekrutacjamba@ulu.edu.pl
http://www.ulu.edu.pl/


OPIS PROGRAMU: 

Studia MBA oraz MBA Plus w Ochronie Zdrowia to studia podyplomowe w 
całości skupione na zarządzaniu w placówkach związanych z ochroną 

zdrowia. Zajęcia przeznaczone są osobom, które chcą poszerzyć swoją 
wiedzę w zakresie pełnienia wysokich funkcji kierowniczych na stanowiskach 
wysokiego szczebla. To także studia podyplomowe skierowane do tych, którzy 

zamierzają pełnić rolę zarządców w ochronie zdrowia i chcą zdobyć nowe 
umiejętności i wiedzę w tym zakresie. Poznawszy tajniki biznesu, wyłożone 
przez uznawanych wykładowców, podczas studiów MBA oraz MBA Plus na 

Uczelni Łukaszewski w Warszawie, uczestnicy przygotowani będą do 
poruszania się po świecie biznesu, administracji oraz polityki. Opanują ważne 

umiejętności techniczne oraz uzyskają kompetencje menedżerskie, 
wzmagające efektywność prowadzonych przez nich zespołów, zapoznawszy 

się równocześnie z odpowiedzialnymi oraz etycznymi formułami 
przywództwa. 

 Ukończenie studiów podyplomowych Master of business Administration 
zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) upoważnia do zasiadania w 

radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. 

 

 

 

 

Dlaczego MBA w Uczelni Łukaszewski? 

• Uczelnia Łukaszewski w Warszawie szczyci się kształceniem 
profesjonalistów z zakresu Zarządzania i biznesu już od 20 lat, 
pozwalając na wykorzystanie doświadczenia w rzetelnym prowadzeniu 
studiów, jednocześnie zachowując współczesne standardy 
nowoczesnego podejścia do kształcenia  

• Dbamy o to, żeby studenci MBA mieli prawdziwy kontakt ze światem 
biznesu, dlatego naszą kadrę specjalistów stanowią prawdziwi 
eksperci. 

• Aby zdobyć poziom Masterclass w Biznesie trzeba być otwartym na 
świat. W związku z tym, udostępniamy Państwu możliwość ukończenia 
studiów MBA w Uczelni Łukaszewski za pośrednictwem nowoczesnej 
platformy edukacyjnej Microsoft Teams. 

 

 

 

 



Lista przedmiotów w programie studiów MBA oraz MBA Plus w 
Ochronie Zdrowia: 

 

 

Nazwa przedmiotu 
SEMESTR 

I+II 
MBA OZ 

SEMESTR III 
MBA OZ 

PLUS 
Kompetencje instytucji oraz organów administracji państwowej 

oraz samorządowej 
 X   

Spółki Skarbu Państwa  X    

Zarządzanie mieniem państwowym przez podmioty ochrony 
zdrowia  

 X   

Dofinansowanie  unijne i krajowe - dla podmiotów ochrony zdrowia  X   

Polityka i biznes – kapitalizm interesariuszy w środowisku 
medycznym 

 X   

Prawne podstawy zatrudnienia pracownika  X   

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w świetle RODO – z ujęciem 
charakterystyki jednostek ochrony zdrowia 

X    

Cyberbezpieczeństwo  X    

Modele przywództwa   X   

Działalność w dobie Covid-19  X   

Zarządzanie personelem   X   

Zamówienia publiczne  X   

Strategie marketingowe – promocja usług medycznych  X   

Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej jednostek ochrony 
zdrowia 

 X   

Ekonomia behawioralna  X   

Analiza popytu i optymalna polityka cenowa X    

Prawo spółek handlowych X    

Postępowanie podczas kontroli  X   

Różnice generacyjne – zarządzanie pracownikami z różnych 
pokoleń w służbie ochrony zdrowia 

 X   

Potencjał pracownika  X   

Istota balansu życiowego w karierze leadera  X   

Przywództwo i sumienie  X   

Savoir-vivre w biznesie oraz wizerunek na odległość  X   

Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych  X   



Współpraca międzynarodowa  X   

Obrót międzynarodowy X    

Korporacje i spółki na giełdzie X    

Modele przedsiębiorstwa X    

Formy prawne spółek i odpowiedzialność zarządów X    

Mądre inwestowanie - dywersyfikacja kapitału X    

Strategie przetargowe i zapytania ofertowe: RFI, RFP, RFQ X    

Marketing mediów i nowoczesne narzędzia działania    X 

Podstawy mikro- i makroekonomii    X  

Rozwiązywanie konfliktów - trudny pacjent lub współpracownik    X  

Cyfryzacja jako strategiczna zaleta: przekształcenie gospodarki, 
społeczeństwa i biznesu  

  X   

Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych do 
przedsiębiorstwa 

  X  

Opłacalność biznesu - statystyka praktyczna w finansach   X  

Nadzór nad księgowością   X  

Interpretacja oraz tworzenie pism urzędowych, wniosków i skarg   X  

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych   X  

Przywództwo i sumienie   X  

Stres i wypalenie zawodowe     X  

Efektywna komunikacja z pacjentem    X 

Budowanie sprawnych struktur organizacyjnych w ramach ochrony 
zdrowia  

  X  

Rzecznik Praw Pacjenta - rola, kompetencje, instumenty    X 

Sprawozdania finansowe: tworzenie bilansu szpitala    X 

Organizacje i związki zawodowe w ochronie zdrowia     X 

Zasady finansowania procedur medycznych     X 

Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej     X 

Portret pacjenta: migracja pacjenta z państwowej służby zdrowia 
do sektora prywatnego 

  X 

System nadzoru nad podmiotami leczniczymi sektora publicznego 
oraz prywatnego  

  X 

Polska Izba Ubezpieczeń a działalność podmiotów leczniczych     X 

Cennik: 



MBA Ochrona 
Zdrowia 

Płatność miesięczna 
(10 rat) 

Płatność jednorazowa 
semestralna 

Płatność 
jednorazowa roczna 

Semestr I 
1 800 zł x 10 

8 000 zł 
14 000 zł 

Semestr II 8 000 zł 

Osoby zgłoszone przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie lub 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy: 

MBA Ochrona 
Zdrowia 

Płatność miesięczna 
(10 rat) 

Płatność jednorazowa 
semestralna 

Płatność 
jednorazowa roczna 

Semestr I 
1 600 zł x 10 

7 000 zł 
12 000 zł 

Semestr II 7 000 zł 

  
MBA Plus 

 Ochrona Zdrowia 
Płatność miesięczna 

(10 rat) 
Płatność jednorazowa 

semestralna 
Płatność 

jednorazowa roczna 

Semestr I 

1 900 zł x 10 

6 000 zł 

18 000 zł Semestr II 6 000 zł 

Semestr III 6 000 zł 

  

 


