oraz
Warszawska Szkoła Zarządzania
Szkoła Wyższa

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE
MENEDŻER JAKOŚCI
W PODMIOTACH LECZNICZYCH
Zarządzanie jakością usług zdrowotnych jest zagadnieniem, które w coraz większym stopniu
angażuje środowiska medyczne. Rosnący wpływ na pozycję konkurencyjną ośrodków
medycznych ma jakość świadczonych usług. Przed placówkami ochrony zdrowia stoją nowe
zadania, których realizacja wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego
z wymaganiami normy ISO 9001: 2008.
Mając powyższe na względzie Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oraz
MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP uruchamia kolejny nabór na dedykowane praktyczne
Studia
Podyplomowe
pt.:
„Menedżer
Jakości
w Podmiotach
Leczniczych”.
Do wzięcia udziału w studiach zapraszamy przede wszystkim pracowników placówek ochrony
zdrowia, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie i koordynowanie systemu zarządzania
jakością, jak również osoby chcące poznać ten obszar zarządzania przez jakość. Szczególnie
zainteresowani tymi studiami powinni być: dyrektorzy i ich zastępcy, ordynatorzy, kierownicy
pionów diagnostycznych, naczelne pielęgniarki i przełożone pielęgniarek oraz kierownicy
działów administracyjnych.
Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie kadry menedżerskiej dla potrzeb zarządzania
jakością i wdrażania systemów jakości we wszystkich typach placówek ochrony zdrowia/
podmiotów leczniczych.
Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego studiów są najlepszej klasy specjaliści – praktycy
prowadzący zajęcia, znający specyfikę funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Ponadto nie bez
znaczenia pozostaje doświadczenie, jakie kadra Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
i P&M GROUP posiadają w prowadzeniu studiów podyplomowych.
m

Zapraszamy na Studia pt.: „Menedżer jakości w jednostkach administracji publicznej”,
„Menedżer jakości w jednostkach administracji podatkowej” oraz „Zarządzanie Spółką Prawa
Handlowego Ochrony Zdrowia”. Więcej na www.pmgroup.pl

Koniecznie zapytaj absolwentów poprzednich 4 edycji o jakość naszych studiów!!!

Warunki przyjęcia na Studia Podyplomowe
§

Na studia przyjmowani są absolwenci wyższych uczelni, posiadający tytuł magistra lub inżyniera
(licencjata), wg kolejności zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

§

Złożenie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego. Zgłoszenie dostępne jest w Sekretariacie Studiów
lub w Internecie – http:/www.pmgroup.pl

§

Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

§

Złożenie życiorysu oraz dostarczenie jednego zdjęcia.

§

Przedstawienie dowodu uiszczenia czesnego.

Studia, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, egzaminach i przedstawieniu pracy
dyplomowej, kończą się:
1.

Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej;
WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA (WSZ-SW) jest uczelnią niepaństwową, działającą
na podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej decyzją Nr DNS-3-TBM-89/92
z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych 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, Konfederacji Pracodawców Polskich, TNOiK i
WSZ-SW.

2.

Certyfikatem - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością,

3.

Certyfikatem - Menedżer jakości.

Opłaty
Czesne za Studia wynosi: - 3 890,- zł netto + 23% VAT - przy jednorazowej wpłacie;

Możliwość płatności nawet w 10 ratach !!!
Składanie dokumentów
P&M GROUP, ul. Staszica 42, 05-220 Zielonka, T +48 22 253.32.74, F +48 22 253.21.45, biuro@pmgroup.pl

Organizacja zajęć
§

Studia prowadzone są systemem zaocznym przez dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu
w piątki i soboty w Warszawie.

§

Słuchacze będą mogli przystąpić do egzaminu na „Audytora wewnętrznego systemu zarządzania
jakością” po I semestrze oraz do egzaminu, w celu uzyskania certyfikatu „Menedżera jakości” po
II semestrze.

Zakres tematyczny
§
§
§
§
§
§

TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością;
System zarządzania jakością wg normy ISO
9001
Wdrażanie systemu zarządzania jakością
w podmiotach leczniczych;
Projektowanie i modelowanie procesów
Doskonalenie systemu zarządzania jakością
w podmiotach leczniczych
System oceny zgodności

§
§
§
§
§
§
§

§

Praktyczne aspekty systemu zarządzania
jakością w podmiotach leczniczych
Narzędzia i metody stosowane w zarządzaniu
jakością;
Koszty jakości;
Audyt wewnętrzny;
Komunikacja interpersonalna
Akredytacja szpitali w Polsce
Cykl zarządzania projektem
Seminarium dyplomowe.

Nabór ciągły - na semestr letni (do III) i zimowy (do X)

www.pmgroup.pl

