oraz
Warszawska Szkoła Zarządzania
Szkoła Wyższa

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE
W

Zarządzanie spółką prawa handlowego
ochrony zdrowia

Polsce już prawie co dziesiąty szpital przekształcił się w spółkę prawa handlowego, a od 2009 r., jak zapowiada
przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o przekształceniu szpitali w spółki prawa handlowego,
obowiązek taki będzie ciążył na każdej placówce.
Prywatyzacja szpitali niewątpliwie niesie ze sobą wiele szans, ale również zagrożeń dla placówki jak
i pacjenta. Prezes spółki prawa handlowego ochrony zdrowia to nowy zawód, wiążący ze sobą wiedzę
i umiejętności z jakże różnych zakresów.
MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP przy współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą
w związku ze zmianami w prawodawstwie polskim oraz potrzebami kadry zarządczej nowopowstałych
i nowopowstających spółek uruchamia dedykowane, praktyczne Studia Podyplomowe pt. „Zarządzanie spółką prawa
handlowego ochrony zdrowia”.
Do wzięcia udziału w studiach zapraszamy kadrę kierowniczą placówek ochrony zdrowia

oraz osoby, które

zainteresowane są zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy w przedmiotowym/ powyższym zakresie.
Celem Studiów Podyplomowych jest zapoznanie uczestników z prawidłami zarządzania spółki w aspekcie kodeksu
handlowego jak i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Gwarancją wysokiego poziomu studiów są wysokiej klasy specjaliści, którzy jednocześnie posiadają wieloletnią praktykę w
zakresie zarządzania w tym placówkami medycznymi oraz doświadczenie dydaktyczne. Nie bez znaczenia pozostaje także
praktyka
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w prowadzeniu specjalistycznych studiów podyplomowych.
Zapraszamy również na dedykowane studia:
Menedżer jakości w administracji publicznej ,Menedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia
Zarządzanie ryzykiem w Zakładach Opieki Zdrowotnej, Menedżer jakości w jednostkach administracji podatkowej

Patroni

Warunki przyjęcia na Studia Podyplomowe:

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na Studia przyjmowani są absolwenci wyższych uczelni, posiadający tytuł magistra

o

lub inżyniera (licencjata), wg kolejności zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona;

o

Złożenie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego. Zgłoszenie dostępne
w Sekretariacie P&M GROUP lub sekretariacie WSZ-SW;

o

Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych;

o

Złożenie życiorysu oraz dostarczenie jednego zdjęcia;

o

Przedstawienie dowodu uiszczenia czesnego.

Studia, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i przedstawieniu pracy dyplomowej, kończą się:
1. Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych (pol-ang) Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Szkoły Wyższej;
WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA (WSZ-SW) jest uczelnią niepaństwową, wpisaną do rejestru MEN
/nr rej.12/ oraz na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i obowiązujących przepisów wykonawczych.
Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK - profesjonalna organizacja społeczna
istniejąca od 1925 roku. Głównym kolegialnym organem sprawującym nadzór nad działalnością Uczelni jest Rada Patronacka
składająca się m.in. z przedstawicieli Prezydenta Warszawy, Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Pracodawców Polskich,
TNOiK i WSZ-SW.
2. Certyfikatem - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania
Opłaty

o

Czesne za Studia wynosi: - 5890 zł. - przy jednorazowej wpłacie,
- 3095 zł + 3095 zł. - przy rozłożeniu na raty.

UWAGA Członkowie
Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych
rabat 20 %
dla pierwszych 5 osób, które przy zgłoszeniu powołają się na członkowstwo w związku.
Składanie dokumentów
P&M
GROUP,
PKiN,
Pl.
Defilad
I,
00-901
Warszawa,
T +48 22 656 63 14, F +48 22 656 63 15, ksztalcenie@pmgroup.pl

skr.

poczt.

53,

XXVII

piętro,

pok.

2713,

Organizacja zajęć
Studia prowadzone są systemem zaocznym przez dwa semestry. Zajęcia odbywają

o

się raz w miesiącu, w piątki i soboty, w Warszawie.
Planowany zakres tematyczny :
















Polityka ochrony zdrowia
Systemy Zdrowotne (Polska-Europa)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie,
funkcjonowanie, likwidacja
Prawo upadłościowe, układowe, inne postępowania
naprawcze lub restrukturyzacja przedsiębiorstw
Podejście
procesowe
do
zarządzania
przedsiębiorstwem
Rynek kapitałowy
Elementy prawa cywilnego, prawa pracy
Marketing w przedsiębiorstwie
Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
Metody wyceny mienia przedsiębiorstw
Umiejętność budowania nowoczesnej komunikacji w
firmie
Wprowadzenie do rachunkowości
i controlingu
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

zarządczej






Zarządzanie projektami
Biznes Plan
Budowanie zespołów w firmie
Komercjalizacja i prywatyzacja
państwowych



Problematyka
związków
zawodowych
w procesie komercjalizacji i prywatyzacji oraz skutki
tych procesów w świetle prawa pracy
Dobre praktyki po prywatyzacji
Planowanie
nowoczesnej
organizacji
(płaska
struktura, zakresy uprawnień i obowiązków,
regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa)
Kompetencje organów spółek prawa handlowego,
zasady funkcjonowania rad nadzorczych w
jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
Ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, rola
akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym







przedsiębiorstw

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

Program studiów spełnia minimum programowe dla kandydatów na członków rad nadzorczych wynikające z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 września 2004r. Wiedza zdobyta na studiach daje podstawę do przystąpienie do egzaminu państwowego.
Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami organizacji europejskich w celu włączenia ich doświadczeń
dobrych praktyk w program studiów.

O jakości wiemy najwięcej – zgłoś się już dziś
www.pmgroup.pl
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