
PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Rachunkowość podmiotów leczniczych 

  

 

1. Adresaci studiów:  

Studia podyplomowe „Rachunkowość podmiotów leczniczych” są realizowane przy Katedrze 

Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Są adresowane głównie do 

pracowników podmiotów leczniczych (szpitale, przychodnie) zajmujących się między innymi 

analizami finansowymi, budżetowaniem czy wycenami procedur medycznych.  Mogą być również 

interesujące dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, jak również osób zajmujących się 

nadzorem właścicielskim z poziomu urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych czy miast. 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub 

magistra. 

 

2. Cel studiów: 

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy, umiejętności oraz 

narzędzi niezbędnych do prowadzenia różnorodnych analiz ekonomicznych w podmiotach 

leczniczych. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę dotyczącą finansowych aspektów 

funkcjonowania podmiotów leczniczych. Absolwent uzyska praktyczne umiejętności  

i kompetencje w zakresie prowadzenia szczegółowych analiz i raportowania zarządczego 

w podmiotach leczniczych. 

 

3. Program studiów: 

 

Lp. Przedmiot 
Wymiar 

godzinowy 

Punkty 

ECTS 

1. Rynek usług medycznych w Polsce  5 
1 

2. 
Regulacje prawne w zakresie finansowania 

i funkcjonowania  podmiotów leczniczych 
10 

2 

3. Podatki w podmiotach leczniczych 10 2 

4. 
Rachunkowość i sprawozdawczość 

podmiotów leczniczych 
10 

2 

5. Metody analizy finansowej 10 2 

6. 
Ocena projektów inwestycyjnych w 

podmiotach leczniczych 
10 

2 

7. 
Zarządzanie finansami podmiotu leczniczego - 

warsztaty  
10 

2 

8. Audyt finansowy 10 2 
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9. 
Rachunek kosztów w podmiocie leczniczym – 

warsztaty 
10 

2 

10. 
Rachunkowość zarządcza i controlling 

podmiotów leczniczych 
10 

2 

11. 
Budżetowanie w podmiocie leczniczym – 

warsztaty 
10 

2 

12. Prawo pracy w podmiotach leczniczych 10 2 

13. 
Nadzór właścicielski nad podmiotami 

leczniczymi 
5 

1 

14. Wycena procedur medycznych - warsztaty 10 2 

15. 
Dokumentowanie oraz kodowanie świadczeń 

opieki zdrowotnej -warsztaty 
10 

2 

16. Wycena podmiotu leczniczego 10 2 

17. Dyscyplina finansów publicznych 5 1 

18. 
Gra menedżerska/trening umiejętności 

menedżerskich – warsztaty 
5 

1 

19. Restrukturyzacja podmiotów leczniczych 10 2 

20. 

Psychologiczne i etyczne aspekty 

wykonywania zawodu analityka finansowego 

w podmiotach leczniczych 

5 

1 

21. Systemy informatyczno-księgowe 5 1 

SUMA: 180 36 

 

 

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty oraz w 

piątki lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych przypadających na słuchacza - 180 

godzin. Czas trwania studiów podyplomowych - dwa semestry. 

 

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie 21 przedmiotów, na których  

prezentowane będą treści teoretyczno-prawne oraz praktyczne, poparte doświadczeniem 

zawodowym wykładowców. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej. Na koniec 

studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego w formie ustnej. 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na 

zajęciach, a także pozytywne oceny z egzaminów semestralnych oraz egzaminu końcowego. 
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6. Efekty uczenia się 

 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Jednostka prowadząca Katedra Rachunkowości Finansowej 

Nazwa studiów podyplomowych  Rachunkowość podmiotów leczniczych 

Dziedzina nauki Nauki społeczne 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 

Poziom studiów podyplomowe 

Liczba semestrów 2 

Symbol 
efektu  

uczenia się 
dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

efektów 
uczenia się 

Charakterystyki 
drugiego stopnia 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

RPL_W01 
w pogłębionym stopniu system rachunkowości, rachunkowości 
finansowej, zarządczej, budżetowej i audytu finansowego.  

P7S_WG 

RPL_W02 
w oparciu o pogłębioną wiedzę szczegółową zasady oceny 
projektów inwestycyjnych w podmiotach leczniczych oraz zasady 
wyceny podmiotu leczniczego. 

P7S_WG 

RPL_W03 
zasady prawa pracy, prawa podatkowego oraz dyscypliny 
finansów publicznych. 

P7S_WG 

RPL_W04 kierunki zmian w systemie finansowym podmiotów leczniczych. P7S_WG 

RPL_W05 
zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce 
i zachodzące na nim procesy.  

P7S_WK 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

RPL_U01 
prawidłowo interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska 
ekonomiczno–finansowe, a także zachodzące między nimi 
relacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu rachunkowości. 

P7S_UW 

RPL_U02 

wykorzystywać pogłębioną wiedzę z zakresu finansów i dyscyplin 
pokrewnych, a także pozyskiwać dane do analizowania procesów 
i zjawisk ekonomiczno-finansowych, z wykorzystaniem 
stosowanych metod badawczych, w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych. 

P7S_UW 

RPL_U03 formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 
z zakresu rachunkowości podmiotów leczniczych, zarządzać 

P7S_UW 
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środkami publicznymi, podejmować rozstrzygnięcia w tym 
zakresie oraz innowacyjnie wykonywać zadania 
w nieprzewidywalnych warunkach. 

RPL_U04 

komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu 
rachunkowości podmiotów leczniczych ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, a także przygotować wystąpienia publiczne 
oraz  zaawansowane opracowania pisemne w języku polskim lub 
obcym. 

P7S_UK  

RPL_U05 
uczyć się samodzielnie przez całe życie, planować własny rozwój 
i ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów do: 

RPL_K01 
oceny procesów zachodzących w sektorze finansów publicznych, 
w tym do krytycznej oceny istniejących rozwiązań z zakresu 
rachunkowości i jej stosowania w podmiotach leczniczych. 

P7S_KK 

RPL_K02 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych z zakresu finansów i rachunkowości, 
a także do korzystania z opinii ekspertów. 

P7S_KK 

RPL_K03 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania 
i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 
(lokalnego, krajowego), a także inicjowania działań na rzecz 
interesu publicznego ponadto do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy. 

P7S_KO 

RPL_K04 
prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów związanych 
z wykonywaniem zawodu w podmiotach leczniczych 
uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne. 

P7S_KR 

RPL_K05 
ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przestrzegania 
oraz rozwijania zasad etyki zawodowej przy świadomości 
obowiązujących norm moralnych. 

P7S_KR 

 
Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

 RPL – kierunek studiów podyplomowych „Rachunkowość podmiotów leczniczych” 

 W – kategoria wiedzy 

 U – kategoria umiejętności 

 K – kategoria kompetencji społecznych 

 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
 

Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się: 
 

 P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) 

 P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK 
 
P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA): 

 P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia) 

 P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst) 
 
P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI): 
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 P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy) 

 P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się) 

 P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy) 

 P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się) 
 
P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE): 

 P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście) 

 P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność) 

 P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa) 
 


