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 Podstawa prawna 

 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

(Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 stycznia 2015 r.) 

 Uchwała Nr  27/2016 Rady Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki  z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie opinii o utworzenie studiów podyplomowych 

  Uchwała Nr 80/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,  z dnia 

25 października 2016 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

i Informatyki Studiów Podyplomowych 

 Uchwała Nr 148/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki   

z dnia 12 grudnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie Studiów Podyplomowych 

Menedżer Farmacji  oraz dostosowania efektów kształcenia do Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016r.)  
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 Cel studiów 

Głównym  celem studiów jest : 

1. uzupełnienie wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty dotyczące 

kierowania apteką,  w tym: 

 pozyskanie umiejętności z zakresu podstaw zarządzania, niezbędnych do sprawnego 

funkcjonowania apteki  na wysoce konkurencyjnym rynku, 

 pozyskanie wiedzy o współczesnych koncepcjach zarządzania oraz praktycznych 

umiejętności z zakresu najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, 

 pozyskanie umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem,  pożądanych w 

skutecznym kierowaniu apteką. 

 kształtowanie kompetencji menedżerskich niezbędnych do kierowania apteką, 

 budowanie pozytywnych relacji z klientami apteki.  

 Uczestnicy  

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które: 

 pełnią funkcje kierownicze w aptekach; 

 posiadają tytuł magistra farmacji; 

 są związane zawodowo z sektorem farmacji i pragną podwyższyć swoje kwalifikacje 

zawodowe, 

 są zatrudnione w placówkach nadzoru farmaceutycznego oraz są właścicielami aptek.  

Ponadto:  

Proponowane studia podyplomowe są doskonałą ścieżką rozwojową dla osób pretendujących 

do grona menadżerskiego w swojej organizacji, lub szukających nowych wyzwań oraz dla 

tych osób, które chcą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.  

Ramowy program studiów podyplomowych pozwoli na rozwijanie umiejętności m.in.  

w zakresie:  

 zarządzania organizacją i zespołami zadaniowymi, 

 zarządzania procesami personalnymi, 

 kierowania zmianami organizacyjnymi i innowacją; 

 budowania relacji pracowniczych i zarządzanie nimi, 

 przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, 

 realizacji procesów adaptacyjnych pracowników,  

 motywowania pracowników i zarządzania systemami wynagrodzeń, 

 opracowywania systemu szkoleń pracowników, 

 kształtowania wizerunku firmy wśród pracowników PR (wewnętrzny public 

relations), CSR (Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność 

biznesu), 
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 zarządzania komunikacją w firmie, 

 zarządzania czasem pracy menadżera; 

 podstawowych stylów zarządzania i przywództwa strategicznego; 

 psychologii zarządzania, 

 zagadnień prawa pracy i aspektów prawnych zarządzania apteką. 

 Charakterystyka studiów 

 

Liczba osób: 20  

 Liczba grup: 1 

 Liczba uczestników w grupie: 20 

Ogólna liczba godz. dydaktycznych dla jednego uczestnika: 200 

w tym: 

 liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady): 118 

 liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia): 54 

 inne formy zajęć (konwersatoria): 18 

 seminarium dyplomowe: 10 

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów:  

 Rozpoczęcie – październik/luty   

 Zakończenie – czerwiec/luty. 

Warunki uzyskania świadectw: 

 aktywne uczestniczenie w zajęciach, 

 pozytywne wyniki z zaliczeń wszystkich przedmiotów zgodnie z programem studiów 

podyplomowych (tj. zaliczenia i egzaminy), 

 napisanie, a następnie obronienie przed Komisją pracy dyplomowej. 

Miejsce lokalizacji zajęć 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28 
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 Plan studiów 

 

Lp. Przedmioty Liczba godz. Forma 

zaliczenia 

Łączna 

liczba 

godz. 

Punkty 

ECTS 

W K C 

1. Podstawy zarządzania organizacjami  . w   E 10 4 

2. Podstawy zarządzania organizacjami   ćw  10  

 Współczesne koncepcje i metody zarządzania 

zasobami ludzkimi w organizacji   

w   E 8 4 

3. Psychologia pracy   w   z 4 4 

 Psychologia pracy   ćw  6  

4. Kształtowanie relacji pracowniczych   w   z 4 4 

 Kształtowanie relacji pracowniczych   ćw  6  

5. Zarządzanie kompetencjami  w   z 8 2 

6.  Komunikacja interpersonalna jako podstawowe 

narzędzie w pracy kierownika apteki 

w   z 8 2 

7. Elementy prawa pracy   k  z 8 2 

 Aspekty prawne zarządzania apteką (prawo  

farmaceutyczne i ustawa o izbach aptekarskich)  

 k   10 4 

8. Marketing w aptece  w    8 2 

10 Etyka w zarządzaniu  w   z 8 2 

11. Pozyskiwanie zasobów ludzkich do organizacji  w   z 6 3 

 Pozyskiwanie zasobów ludzkich do organizacji   ćw  6  

12. Rozwój kapitalu ludzkiego  w   z 6 3 

 Rozwój kapitału ludzkiego   ćw  6  

13. Systemy motywowania i wynagradzania 

pracowników  

w   z 6 3 

 

 Systemy motywowania i wynagradzania 

pracowników 

  ćw  6  

14. Negocjacje i zarządzanie konfliktami    w   E 6 4 

 Negocjacje i zarządzanie konfliktami     ćw  6  

 Podstawy zarządzania strategicznego w aptece   w   z 8  

 Public Relations na rynku farmaceutycznym w   z 8 2 

 Zarządzanie zespołem  w   E 6 4 

 Zarządzanie zespołem    ćw  4  

 Zarządzanie własną kreatywnością  w   z 8 2 

 Zarządzanie czasem menedżera  w   E 6 4 

 Zarządzanie czasem menedżera    ćw  4  

18. Seminarium dyplomowe.  k  z 10 5 

 Łącznie     200 60 
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Efekty kształcenia: 

 Efekty kształcenia Studiów Podyplomowych Menedżer Farmacji uwzględniające 

uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) 

oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8  Student, 

który ukończył studia zrealizował następujące efekty kształcenia 
Kody efektów 

kształcenia 

dla studiów 

podyplomowy

ch 

Menedżer 

Farmacji 

Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych Menedżer 

Farmacji w zakresie: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

obszaru nauk 

społecznych 

WIEDZY: absolwent zna i rozumie 

MF_W01 

Posiada podstawową wiedzę ogólną o podstawach 

zarządzania organizacjami oraz współczesnych 

koncepcjach i metodach zarządzania zasobami ludzkimi w 

organizacji; 

P6S_WG 

 
 

MF_W02 Zna osiągnięcia nauki z zakresu zarządzania czynnikiem 

ludzkim w organizacji;  
P6S_WG 

 
P6S_WG 

MF_W03 
Zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu 

zarządzania organizacjami oraz zarządzania zasobami 

ludzkimi; 
P6S_WG P6S_WG 

MF_W04 

Ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych 

w zarządzaniu organizacjami oraz zarządzaniu zasobami 

ludzkimi;  

 

P6S_WK 

 
 

MF_W05 Ma wiedzę o procesach zachodzących w organizacji.  P6S_WK P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

MF_U01 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania 

organizacją, w tym zarządzania zasobami ludzkimi w celu 

analizowania procesów zachodzących w organizacji; 
P6S_UW P6S_UW 

MF_U02 
Posiada umiejętność doboru odpowiednich metod i 

narzędzie w zarządzaniu organizacją oraz w zarządzaniu 

procesami personalnymi   
P6S_UO  

MF_U03 

Potrafi posługiwać się w podstawowymi pojęciami z 

zakresu prawa pracy i stosować inne akty prawne z 

ustawodawstwa farmaceutycznego i 

okołofarmaceutycznego;  

 
P6S_UW 

MF_U04 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania 

organizacją i zarządzania zasobami ludzkimi w celu 

analizowania i interpretowania problemów w tym 

zakresie;  

P6S_UW P6S_UW 

MF_U05 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić projekt badawczy 

z zakresu zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi. 
P6S_UK  

MF_U06 

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania 

ogólnego,  w tym  zarządzania zasobami ludzkimi w 

organizacji; 

P6S_UU  

KOMPETENCJI 

MF_K01 Potrafi uzupełniać wiedzę i umiejętności wykorzystywane 

w pracy zwłaszcza na stanowisku menadżera farmacji. 
P6S_KO 

 
 

P6S_WG - Zakres i głębia 

P6S_WK - Kontekst/uwarunkowania skutki 

P6S_UW - Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
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P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym 

  i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_UO - Organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa 

P6S_UU - Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym  

 i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_KO - Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 
 




