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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach publicznych 
 

1. Adresaci studiów: 
Pierwsze w Polsce unikalne, dwusemestralne studia podyplomowe będące 

odpowiedzią na wyzwania zarządcze, organizacyjne, komunikacyjne, psychologiczne, 
prawne i ekonomiczne, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie instytucji w warunkach zagrożeń 
epidemiologicznych. Dzięki studiom osoby zarządzające różnego rodzaju instytucjami 
zyskają praktyczne przygotowanie do profesjonalnego radzenia sobie z opanowaniem 
kryzysu, jaki w organizacjach wywołuje pandemia. Studia zrealizowane zostaną we 
współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z 
Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny. 
 

Na ten kierunek zapraszamy przedstawicieli zarówno sektora publicznego, ale także 
firm i instytucji, których działalność w warunkach pandemii wymaga wdrożenia specjalnych 
kroków prewencyjnych.  Zarządzanie ryzykiem epidemicznym to dzisiaj ważna umiejętność 
organizacji pracy i funkcjonowania organizacji w często zmiennych warunkach. Studia 
skierowane są w szczególności do osób pracujących w jednostkach zarządzania 
kryzysowego, kierowników jednostek publicznych, zakładów opieki zdrowotnej, szkół i 
przedszkoli itp., odpowiedzialnych za obszary związane z zarządzaniem ryzykiem, 
bezpieczeństwem i higieną pracy, działów HR oraz dla kadry kierowniczej. 

 
2. Cel studiów: 

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach 
publicznych jest przygotowanie i odpowiednie przeszkolenie kadry zarządzającej 
w instytucjach publicznych w zakresie zarządzania kryzysowego w warunkach pandemii, 
zarządzania finansami organizacji, profilaktyki chorób zakaźnych, prawa pracy w warunkach 
pandemii, psychologii, a także bezpieczeństwa informatycznego oraz komunikacji wewnątrz 
organizacji. Niezwykle istotnym wydaje się przygotowanie zarówno od strony ekonomicznej, 
umiejętności zarządzania w warunkach pandemii, jak również w kwestiach typowo 
zdrowotnych, w obszarze zarządzania ryzykiem epidemicznym, profilaktyki i higieny, a także 
sprawnej komunikacji. Propozycja studiów podyplomowych skierowana jest przede 
wszystkim do samorządów oraz instytucji publicznych, w tym przedsiębiorstw, szkół, 
instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury, korporacji, w których zarówno dla pracowników, 
jak osób korzystających z ich usług występuje podwyższone ryzyko zakażenia SARS - COV 
-2 oraz innych chorób wysoce zakaźnych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. 

 
3. Program studiów: 

 
L.p. Przedmiot Wymiar 

godzinowy 
ECTS 

1. Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii 12 3 

2. Zarządzanie finansami w warunkach kryzysowych 12 3 

3. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych 12 3 

4. Bezpieczeństwo informatyczne instytucji publicznych 6 2 

5. Profilaktyka chorób zakaźnych  6 2 

6. Logistyka w warunkach kryzysowych  6 2 

7. Publiczne instrumenty i mechanizmy wsparcia 
ekonomicznego 

12 3 

8. Prawo zdrowia publicznego 12 3 

9. Prawo pracy w warunkach kryzysu pandemicznego 12 3 



10. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach 
kryzysowych 

12 3 

11. Proces komunikacji wewnątrz organizacji 12 3 

12. Psychologia ludzkich zachowań w warunkach pandemii 12 3 

13. Przywództwo i style kierowania 6 2 

14.  Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej  6 2 

12. Zarządzanie zmianą w organizacji 12 3 

13. Zarządzanie w warunkach pracy zdalnej 8 2 

14. PR sytuacji kryzysowych 6 2 

15. System zdrowia publicznego w warunkach epidemii 6 2 

16. Seminarium końcowe 10 3 

 Suma 180 49 

 
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 to 180 godzin. Czas trwania studiów 

podyplomowych to dwa semestry.  

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Każdy semestr 

kończy się egzaminem w formie pisemnej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu 

końcowego oraz obrony pracy końcowej.  

6. Efekty uczenia się: 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

Jednostka prowadząca: Krakowska Szkoła Biznesu UEK 

Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach 
publicznych 

Dziedzina nauki: Nauki społeczne 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Poziom PRK 7 

Poziom studiów: podyplomowe 

Liczba semestrów: 2 

 

Symbol efektu 
uczenia się dla 

kierunku 

 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

efektów uczenia się 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

ZREIP_W01 w zaawansowanym stopniu teorie i koncepcje oraz 
zależności ekonomiczno–społeczne stanowiące 
pogłębioną wiedzę z zakresu zarzadzania 
ryzykiem epidemicznym oraz jednostkami 
kontrolnymi właściwymi dla studiowanego kierunku 
studiów 

P7S_WG_S1  

ZREIP_W02 w zaawansowanym stopniu prawne, organizacyjne 
i etyczne uwarunkowania zarządzania ryzykiem w 
sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

P7S_WG_S2  

ZREIP_W03 w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie 
podmiotów związanych z obszarem szeroko 
rozumianego zarządzania, kontroli, zarówno 
w odniesieniu do poziomu operacyjnego, jak 
i menedżerskiego. 

P7S_WG_S3  



ZREIP_W04 w pogłębionym stopniu proces zmian zachodzący 
w obszarze kontroli i zarządzania ryzykiem w 
kontekście ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji, 
a także uwarunkowań medycznych, etycznych i 
cywilizacyjnych 

P7S_WK_S1  

ZREIP_W05 w zaawansowanym stopniu zasady ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego w 
kontekście zdrowia publicznego. 

P7S_WK_S2  

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

ZREIP_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę do twórczego 
formułowania i rozwiązywania złożonych oraz 
niestandardowych problemów związanych z 
zarządzaniem ryzykiem, kontrolą oraz wdrażaniem 
innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, a także 
właściwie dobierać źródła informacji i dokonywać 
ich weryfikacji. 

P7S_UW_S1 

ZREIP_U02 prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska 
oraz procesy w odniesieniu do zagadnień 
związanych z zarzadzaniem ryzykiem 
epidemicznym, kontrolą w biznesie i jednostkach 
administracji publicznej, a w sytuacjach bardziej 
skomplikowanych korzystać z porad właściwych 
ekspertów. 

P7S_UW_S2 

ZREIP_U03 dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia, 
w tym zaawansowane techniki informacyjno – 
komunikacyjne oraz informatyczne, a także 
specjalistyczne słownictwo do rozwiązywania 
pojawiających się problemów w zakresie 
zarządzania ryzykiem epidemicznym. 

P7S_UK_S1 

ZREIP_U04 kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi 
osobami w ramach prac zespołowych przyjmując 
postawę lidera, motywować i inspirować członków 
zespołu do aktywności i ciągłego doskonalenia. 

P7S_UO_S1 

ZREIP_U05 komunikować się na tematy związane z 
zarzadzaniem ryzykiem epidemicznym z szerokim 
i zróżnicowanym kręgiem odbiorców i partnerów, a 
także samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie. 

P7S_UU_S1 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

ZREIP_K01 uznawać znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów zarządczych i praktycznych 
dotyczących kontroli wdrażanych rozwiązań oraz 
sygnalizowania nieprawidłowości.  

P7S_KK_S1  

ZREIP_K02 korzystać z opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemów zarządczych i kontrolnych. 

P7S_KK_S2  

ZREIP_K03 do wypełniania zobowiązań społecznych oraz 
inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego, w tym profilaktyki chorób 
zakaźnych. 

P7S_KO_S1  

ZREIP_K04 inicjować działania na rzecz interesu publicznego, 
zdrowia publicznego oraz myślenia i działania w 
sposób przedsiębiorczy. 

P7S_KO_S2 

ZREIP_K05 do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym do podtrzymywania 
odpowiedniego etosu zawodu. 

P7S_KR_S1  

 



Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 
 
ZREIP– kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach 
publicznych 

 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 
P_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA): 

 P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia) 

 P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst) 
P_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI): 

 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, planowanie rozwoju własnego i 
innych) 

P_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) 
S1, S2, S3… - kody składnika opisu odnoszące się do dziedziny uczenia się w zakresie nauk 
społecznych 

 


