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Prometriq Executive MBA
ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

STUDIA PODYPLOMOWE 95% ONLINE

42. edycja Prometriq Executive MBA zaczyna zajęcia 22 października 2022 r.

• Program zgodny z zaleceniami IHF, EFMD i AMBA* • Wykładowcy reprezentujący 16 najlepszych polskich
• MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT MBA walidowany uczelni oraz międzynarodowe instytucje ochrony
przez Porto Business School (akredytacja AMBA

i AACSB)

• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Uniwersytetu SWPS (III semestry, 434 godzin dyda
ktycznych)

• Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych

zdrowia

• Webinaria w czasie rzeczywistym (co druga sobota)
+ sesja stacjonarna w Sopocie

• Specjalnie opracowany zestaw materiałów e-lear

ningowych i podręczników niedostępnych w wolnej
sprzedaży

i kierowania podmiotem leczniczym oraz zwolnienie • Klub MBA – nowe kontakty zawodowe i osobiste
z egzaminu ARS

* International Hospital Federation, European Foundation for Management Development, Association of MBAs

Program
Program Prometriq MBA w ochronie zdrowia został przygotowany w oparciu o wytyczne Międzynaro
dowej Federacji Szpitali, American College of Healthcare Executives, Australasian College of Health
Service Management, Canadian College of Health Leaders, European Association of Hospital Managers,
Hong Kong College of Healthcare Executives.
Program Prometriq MBA jest aktualizowany pod kątem wymagań międzynarodowych instytucji cer
tyfikujących MBA. Instytucją walidującą program Prometriq MBA jest Szkoła Biznesu Uniwersytetu
w Porto – Porto Business School, posiadająca akredytację AMBA i AACSB.

Wykładowcy
Dzięki realizacji zajęć w formule 95% online, zaproszenie do udziału w programie Prometriq MBA mo
żemy kierować do profesorów najlepszych polskich uniwersytetów, międzynarodowych ekspertów,
wybitnych menedżerów oraz urzędników sektora ochrony zdrowia.

Wykład inauguracyjny 42. edycji Prometriq MBA wygłosi prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk
z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy (on
line) 22 października 2022 r.
Dzięki współpracy międzynarodowej w ramach koalicji uniwersytetów europejskich Collegium
Prometricum, słuchacze Prometriq MBA mogą wziąć udział także w webinariach i sesjach stacjonar
nych realizowanych w uniwersytetach zagranicznych (m.in. projekt European MBA Study Tour reali
zowany pod patronatem Ministra Zdrowia RP).

Międzynarodowy wymiar Prometriq MBA
Osoby zainteresowane studiowaniem w grupie międzynarodowej mogą uczestniczyć w europejskiej
edycji studiów MBA realizowanej przez konsorcjum Collegium Prometricum – The Business School for
Healthcare. Aktualne informacje publikowane są na stronie www.prometricum.eu. Studenci polscy
mogą uczestniczyć w wybranych wykładach edycji europejskiej w charakterze wolnych słuchaczy.

Osobisty wymiar Prometriq MBA

Wielu absolwentów MBA twierdzi, że ich kariera menedżerska dzieli się na dwa etapy: przed i po ukoń
czeniu studiów MBA. Staramy się aby nasi słuchacze zyskali znacznie więcej niż wiedzę, umiejętności
i sieć kontaktów. Prometriq MBA to intelektualna przygoda, szansa na zmianę w sposobie postrze
gania świata. Profesor Nigel Nicholson z London Business School wyjaśnia dlaczego jest to warunek
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niezbędny do efektywnego pełnienia roli lidera. Sprawdź na stronie www.prometriq.pl.
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Słuchacze
Program Prometriq MBA jest bardzo wysoko oceniany przez słuchaczy, którymi są doświadczeni
menedżerowie, samorządowcy, lekarze i nauczyciele akademiccy. Zapraszamy absolwentów do
współtworzenia kolejnych edycji studiów poprzez udział w sesjach eksperckich.

Formuła programu – podstawowe informacje w formie e-learningu, uzupełnione webinariami
prowadzonymi przez ekspertów w czasie rzeczywistym – gwarantuje wszystkim słuchaczom
możliwość poszerzania wiedzy w odpowiednio dobranym zakresie.
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Prometriq Executive MBA to:
Formalne uprawnienia polskie i międzynarodowy certyfikat

•
•
•
•
•
•

Program zgodny ze światowym standardem MBA, z uwzględnieniem polskiej specyfiki
Wykładowcy z wielu różnych ośrodków polskich i zagranicznych
Zajęcia w czasie rzeczywistym, 95% online – ograniczenie kosztów i czasu dojazdów
Nowe znajomości dzięki sesji stacjonarnej w Sopocie i pracy zespołowej online
Formuła pracy dyplomowej zwiększająca jej praktyczną przydatność
Rozwój osobisty i zawodowy w ramach Collegium Prometricum oraz Klubu Prometriq MBA.

MBA
Wysoka ocena programu Prometriq MBA – 4,8!
W dostępnych podręcznikach do zarządzania nie ma wielu informacji ważnych dla menedżerów ochro
ny zdrowia. Popyt indukowany, pokusa moralna, teoria sygnałów – to tylko niektóre ze specyficznych
dla tego sektora zagadnień, które wymagają specjalnej uwagi. W ramach Prometriq MBA stwarzamy
możliwość poszerzenia wiedzy oferując specjalistyczne materiały e-learningowe i serię unikalnych
podręczników. W ramach cyklu webinariów dajemy naszym słuchaczom możliwość bezpośrednie
go kontaktu z doświadczonymi menedżerami instytucji sektora zdrowia oraz wykładowcami wielu
doskonałych uczelni. Efektywność procesu dydaktycznego wspieramy wykorzystując nowoczesne
technologie i metodykę nauczania dorosłych. Program został zaplanowany w sposób gwarantujący
wartość dodaną – bez względu na kierunek wykształcenia i zróżnicowane doświadczenie zawodowe
uczestników.
Odwiedź stronę www.prometriq.pl, gdzie znajdziesz szczegóły programu oraz harmonogram
42. edycji studiów, która rozpoczyna się 22 października 2022 roku. Zapoznaj się z opinią na
szych absolwentów. Poznaj obecnych i przyszłych słuchaczy w trakcie bezpłatnych webinariów Klu
bu Prometriq MBA. Możesz też zadzwonić – 698 101 798. Zapraszamy.
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