Katedra i Zakład Medycyny Społecznej
50-345 Wrocław, ul. Bujwida 44, tel./faks 71 328 21 45
kierownik dr hab. n. med. Katarzyna Zatońska

Ogłasza nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017

„Menedżer Opieki Geriatrycznej”
Cel kształcenia.
Studia adresowane są do osób - absolwentów wyższych uczelni medycznych i niemedycznych, o silnej
motywacji osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym, stanowiących lub chcących stanowić kadrę
menedżerską w jednostkach ochrony zdrowia związanymi z opieką nad osobami starszymi.
Czas trwania:
Termin rozpoczęcia:
Koszt studiów:
Liczba godzin:

2 semestry
październik 2017 (I edycja)
2450 zł. za jeden semestr od osoby + opłata rekrutacyjna 100zł
206 godz.

Wymagane dokumenty:







podanie
(wraz z telefonem kontaktowym i adresem do korespondencji),
życiorys,
dyplom lub odpis ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
kserokopia dowodu osobistego,
trzy aktualne fotografie,
potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – wpłata na konto z dopiskiem : „Menedżer Opieki
Geriatrycznej – opłata rekrutacyjna”

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Konto: BZ WBK XXXV O/Wrocław 35 1500 1793 1217 9000 9997 0000

Miejsce składania podań: Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
p. Bożena Kowalczyk tel. 71/ 784-17-67
bozena.kowalczyk@umed.wroc.pl
Rekrutacja:

15.05.2017–15.07.2017

Kwalifikacje absolwenta studiów podyplomowych :
Absolwent studiów będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu nauk behawioralnych z naciskiem na
problematykę dotyczącą osób starszych. Będzie również znał podstawy prawno-organizacyjne medycyny
oraz zasady organizowania opieki medycznej dla pacjenta starszego zgodnie z jego potrzebami. Będzie
rozumieć zasady finansowania placówek medycznych w warunkach gospodarki wolnorynkowej i znaczenie
marketingu usług medycznych oraz efektywnego zarządzania.

Ramowe treści kształcenia
1) Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba
punktów ECTS
Liczba
godzin

ECTS

A. TREŚCI PODSTAWOWE

92

14

B. TREŚCI KIERUNKOWE

114

18

Razem :

206

32

2) Składniki treści kształcenia w grupach, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna
liczba punktów ECTS
Liczba
godzin

ECTS

1. Geriatria

12

2

2. Podstawy zarządzania placówką
medyczną

20

3

3. Elementy prawa medycznego

20

3

4. Organizacja opieki medycznej nad
ludźmi w wieku podeszłym

20

3

5. Finansowanie opieki medycznej

20

3

1. Choroby wieku podeszłego –
psychiatria , w tym uzależnienia

4

0,5

2. Choroby wieku podeszłego –
neurologia

4

0,5

3. Choroby wieku podeszłego –
problemy internistyczne

8

1

4. Choroby wieku podeszłego –
onkologia

4

0,5

5. Promocja zdrowia w wieku
podeszłym

2

0,5

6. Polityka społeczna wobec starości

8

1

7. Psychologia starości i starzenie się

8

1

8. Socjologia starości

8

1

9. Organizacja opieki dziennej nad
osobami z zaburzeniami
psychicznymi

4

0,5

10. Organizacja opieki dziennej pacjenta
z chorobą przewlekłą (dializoterapia
domowa)

4

0,5

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

11. Leczenie przewlekłego bólu

2

0,5

12. Zasady odżywiania ludzi w wieku
podeszłym

4

0,5

13. Rehabilitacja medyczna i fizjoterapia

10

1

14. Pielęgniarstwo geriatryczne

10

1

15. Rola wolnego rynku w
organizowaniu opieki medycznej nad
osobami w wieku podeszłym

8

1

16. Edukacja ludzi w wieku podeszłym

4

0,5

1. Formy organizacyjne opieki
geriatrycznej

8

1

2. Formy terapii zajęciowej

4

0,5

3. Seminarium dyplomowe

10

5

206

32

C. PRAKTYKI:

Razem :
Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Udział w minimum 80% zajęć objętych programem studiów.
Uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów objętych programem
studiów.
Obrona z oceną pozytywną pracy dyplomowej w terminie określonym w regulaminie studiów.
Wniesienie wszystkich opłat wynikających z zawartej umowy o szkolenie zgodnie z harmonogramem.
Efekty kształcenia
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie wiedzy :
(D.W3) rozumie znaczenie zdrowia i choroby, niepełnosprawności i starości w relacji do postaw
społecznych, a także zna pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia.
(D.W8) zna mechanizm i przebieg adaptacji do choroby jako sytuacji trudnej, etapy przystosowania się do
zagrażających wydarzeń oraz zagadnienia związane z problematyką umierania.
(D.W11) zna zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań.
(D.W13) zna zasady funkcjonowania zespołu terapeutycznego.
(G.W7) zna aspekty prawne i organizacyjne funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej.
(G.W8) zna zasady funkcjonowania, zarządzania przedsiębiorstw podmiotu leczniczego.
(G.W23) zna ramy prawne komunikowania się w medycynie.
(G.W24) zna prawa pacjenta.
(G.W27) zna przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności w zakresie opieki zdrowotnej.
Absolwent w zakresie umiejętności :
(D.U1) uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta
wynikające z uwarunkowań społeczno-kulturowych.
(D.U5) podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości życia pacjenta i zapobiegania jej pogorszeniu
się w przyszłości.
(D.U12) przestrzega praw pacjenta.
(G.U12) analizuje różne systemy finansowania w Polsce.
(G.U13) zna zasady zarządzania instytucjami ochrony zdrowia.
(G.U37) potrafi efektywnie współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony
zdrowia.

Efekty kształcenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyźszego z dnia 9 maja 2012r
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów : lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji,
pielęgniarstwa i położnictwa.

Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia
Sprawdzanie osiągnięć założonych efektów kształcenia będzie wymagało odpowiednich form oceny. Dla
efektów kształcenia w zakresie wiedzy będą to egzaminy ustne lub pisemne. Egzaminy pisemne mogą
przybrać formę testów jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz formę esejów. W wybranych przez
prowadzących przypadkach dla oceny umiejętności mogą to być prezentacje grupowe, dyskusje lub analiza
przypadku ( w formie ustnej lub pisemnej).
Egzamin dyplomowy będzie polegał na obronie pracy dyplomowej.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie studiów :
Dr n.med. Dagmara Gaweł-Dąbrowska

email: dagmara.gawel-dabrowska@umed.wroc.pl

UWAGA !!!
Warunkiem uruchomienia studiów jest wypełnienie limitu miejsc.

