MBA studium - studijní plán
Obor: Management zdravotnictví
1. semestr
Kód předmětu

MZ_FM
MZ_HVZ
MZ_MZZ
MZ_MK
MZ_MAM

Název předmětu

Finanční management ve zdravotnictví
Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA
Management malých a středních zdravotnických zařízení
Management kvality ve zdravotní péči
Management a marketing ve zdravotnictví

Lektor

Ing. Ivana Turková, MBA
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
as. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA
Mgr. Soňa Čechová, MBA
Ing. Eva Matoušková

2. semestr
Kód předmětu

MZ_FZ
MZ_MIZ
MZ_PM
MZ_MOR
MZ_MRZ
DP

Název předmětu

Financování zdravotní péče a teorie pojištění
Management informací ve zdravotnictví
Personální management
Management osobního rozvoje
Management rizik ve zdravotnictví
Diplomová práce

Lektor

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Informace o studijním oboru:
Studijní MBA obor Management zdravotnictví je zaměřen především na vedoucí pracovníky státních i soukromých zdravotnických zařízení, manažery
zdravotních pojišťoven nebo farmaceutických firem, či soukromé lékaře.
Studijní obor je koncipován a realizován ve spolupráci s pracovníky Institutu managementu zdravotnických služeb FM (IMZS) v Jindřichově Hradci, kteří
mají s tvorbou těchto programů výuky zdravotnického managementu dlouholeté zkušenosti. První výukové programy byly vytvořeny ve spolupráci s
AIHA USA, pod patronací USAID. IMZS je významným výukovým pracovištěm v rámci zemí střední a východní Evropy a opakovaně spolupracuje s MZ
ČR.
V rámci tohoto oboru studenti absolvují dvousemestrální předmět Management zdravotní péče, seznámí se také s historií vývoje zdravotnických
systémů či Marketingem se zaměřením na jeho specifika ve zdravotnictví.
Jelikož jsou studenti tohoto oboru obvykle řídícími pracovníky, získají také v rámci předmětu Personální management potřebné kompetence z oblasti
lidských zdrojů. Další důležitou oblastí je také Financování zdravotnictví a zdravotní pojištění a také monitorování a zajištění kvality zdravotní péče, což
je jednou z klíčových úloh manažerů zdravotnických zařízení.
V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Mgr. Eva Mečířová, vedoucí studijního oddělení, Email: studijni@cemi.cz, Tel.: +420 724 243 959

