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MBA Program — Management a riadenie v zdravotníctve
Distančná forma štúdia

NULLA AETAS AD DISCENDUM SERA.

Informácie o štúdiu
Výučba prebieha v slovenčine, kombinovanou formou e-learningu
a tematických lektorských stretnutí, ktoré sa konajú 1x za každý
modul a majú formu interaktívnych workshopov. Štúdium je
rozdelené na 12 modulov v rozsahu troch semestrov. Každý
semester sa teda skladá zo štyroch modulov. Posledný modul
v záverečnom semestri predstavuje vypracovanie dizertačnej práce.
Prostriedkom kontroly štúdia nie sú čiastkové skúšky, ale postupové
práce, ktoré študent vypracováva v priebehu štúdia na záver každého
modulu. Štúdium je ukončené ústnou záverečnou skúškou
a obhajobou dizertačnej práce.
Po prijatí na program získava študent prístup do študentskej sekcie
na webových stránkach Business Institut, kde nájde všetky
informácie o priebehu štúdia, dôležitých termínoch, či študijných
materiáloch. Je možné ju taktiež použiť ako prostriedok na
komunikáciu s lektormi a študijným oddelením.

Štúdium MBA
na
Business Institut
Flexibilita Štúdium je časovo
flexibilné, študent si volí,
kedy bude študovať.
Lektorský Lektorský tím tvoria
tím skúsení profesionáli
s dlhoročnou praxou.
Forma Distančná forma štúdia,
štúdia e-learning v kombinácii
s lektorskými stretnutiami.
Prax Teoretické poznatky
prepojujeme s praxou
a demoštrujeme na
reálnych príkladoch.
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Management a riadenie v
zdravotníctve
Tento program je určený špeciálne pre členov TOP manažmentu
a stredného manažmentu zdravotníckych a sociálnych zariadení
všetkých typov a foriem vlastníctva. Znalosti získané počas štúdia
programu sú však využiteľné i pre manažérov farmaceutických
spoločností, kúpeľných zariadení či poisťovní, a to ako zo
súkromného sektoru, tak i z oblasti verejnej správy.
Program pokrýva komplexnú problematiku manažmentu
zdravotníckych zariadení vrátane organizačnej štruktúry,
financovania, mechanizmov riadenia, úlohy profesijných
organizácií a kontrolného systému, právnych disciplín či
manažérskych schopností. Súčasťou programu je taktiež
problematika začlenenia slovenského zdravotníctva do systému
krajín EU. Na kauzálnych príkladoch bude študentom podrobne
vysvetlená problematika rizík pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, príčin mimoriadnych udalostí, posudzovania
správnosti
lekárskych
zákrokov
a pochybení
lekárov
a zdravotného personálu.
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Absolvent tohto programu bude následne schopný vytvoriť si
vlastný aktuálny model zvýšenia efektivity zdravotníckeho
zariadenia a bude sa tak môcť podieľať na vedení, príprave
a realizácii úspešných strategických rozhodnutí nemocníc a iných
zdravotníckych zariadení.
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