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Kryterium 1 – dokumenty i uprawnienia
MBA czy Master of Business Administration?

1. MBA = Master of Business Administration
• Uprawnienie do tytułu MBA
• Akredytacja i walidacja programu 

(AMBA, AACSB, …

2. MBA czy Studia podyplomowe MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia?
• rady nadzorcze SSP, 
• kierowanie podmiotem leczniczym (+)



Kryterium 2 – sieć kontaktów
Lokalnie czy ponadlokalnie? 
MBA czy Executive MBA?

Słuchacze Prometriq Executive MBA - statystyki



Kryterium 3 – wiedza i umiejętności
MBA ogólnie czy branżowo?

Ogólne MBA

Leadership

Performance Measurement

Corporate Finance

International Marketing

Managerial Economics

Innovation and Entrepreneurship

Strategic Management

Business Ethics and Corporate Governance

Operations and Information Management

Energetyka

Kolejnictwo

Logistyka

Przemysł papierniczy

Lotnictwo 

Lasy Państwowe

…

Ochrona Zdrowia

Koderzy medyczni …

Branżowe MBA



Kryterium 3 – wiedza i umiejętności
Specyfika sektora zdrowia objawia się w każdym 
z głównych obszarów programu MBA

Leadership

Performance Measurement

Corporate Finance

International Marketing

Managerial Economics

Innovation and Entrepreneurship

Strategic Management

Business Ethics and Corporate Governance

Operations and Information Management

Seria podręczników 
Prometriq MBA 
przybliża specyfikę 
sektora zdrowia 
i uzupełnia webinaria 
z ekspertami 
prowadzone w czasie 
rzeczywistym.



Kryterium 4 – autorytet w środowisku

Specyfika sektora zdrowia

Z wielu czynników wpływających na specyfikę sektora zdrowia jako dziedziny 
gospodarki, dwa mają kluczowe znaczenie:

1. Zaburzenie prawa podaży i popytu poprzez wprowadzenie powszechnych 
ubezpieczeń zdrowotnych

2. Niedoskonałość pomiaru rezultatów usług zdrowotnych, co wynika 
m.in. z braku jednoznacznej definicji zdrowia

Te dwa czynniki (jak również inne omawiane w trakcie studiów Prometriq MBA)
powodują, że treść większości podręczników do zarządzania nie przystaje do
uwarunkowań pracy menedżerów sektora zdrowia. Stąd potrzeba opracowania
osobnego programu i treści dydaktycznych w ramach MBA w ochronie zdrowia.



Kryterium 5 – rozwój i inspiracja
Różnorodność programu i zespołu MBA

1. Liczba wykładowców ( Pq > 50 osób )
2. Liczba uniwersytetów (Pq > 16 )
3. Eksperci i partnerzy zagraniczni

Prometriq odpowiada na dylemat niejednorodności 
wiedzy i  doświadczenia uczestników poprzez formułę 
studiów Executive MBA (95% online):
• E-learning (10% - program podstawowy)
• Webinaria eksperckie w czasie rzeczywistym 

(główna część studiów)
• Sesje stacjonarne (relacje osobiste)
• Podręczniki i dodatkowe inspirujące treści

MBA 95% online



Kryterium 6 – opinie absolwentów
Spełnienie oczekiwań względem MBA

1. Nowa wiedza i umiejętności 
(autorytet)

2. Nowe kontakty i przyjaźnie 
(networking)

3. Rozwój i inspiracje 
(intelektualna przygoda)

4. Awans i wynagrodzenie 
(prestiż międzynarodowego 
dyplomu)

www.prometriq.pl



Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia – 95% online

Wykład inauguracyjny 22.10.2022 r. 
Prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk – Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie


