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Master of Business
Administration

Pharmaceutical
Management
(MBAPharm.)

WWW.HUMANUM.PL

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) organizowane
przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School
w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje
menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA
Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu
doskonaleniu w ramach członkostwa w

Business Graduates Association

(BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do CEEMAN,
the International Association for Management Development in Dynamic
Societies, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także
Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego
pod auspicjami ONZ oraz The Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB) w USA.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA spełniają kryterium
wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek
z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

FAKULTATYWNIE:
•

WWW.HUMANUM.PL

Kierownika Podmiotu Leczniczego (Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

•

Certyfikat Dobrych Zasad Klinicznych (GCP)

Akredytacje
i członkostwa

Master of Business Administration (MBAPharm.)

Pharmaceutical
Management

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Zapewnią przekrój informacji i specjalistyczna wiedzę dotyczącą całego rynku
farmaceutycznego oraz specyfiki obrotu produktami leczniczymi. Absolwent
MBA pozna strategie oraz regulacje związane z najważniejszymi obszarami
rynku farmaceutycznego. Zdobędzie wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem,
relacjami pomiędzy poszczególnymi interesariuszami oraz wymogami prawnymi
i jakościowymi wpływającymi na realizację celów biznesowych.
Branża farmaceutyczna odgrywa krytyczną rolę dla skuteczności działania
systemów ochrony zdrowia. Wraz z branżami teleinformatyczną, energetyczną
i militarną należy do najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się
obszarów technologicznych. Na całym świecie miliardy osób rocznie korzystają z
osiągnięć naukowych komercjalizowanych przez firmy farmaceutyczne, a komfort
i długość życia dzięki produkowanym przez nich lekom ulegają nieustannej
poprawie.

MBA – Pharmaceutical Management objęte są
patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej

Pierwsze
i jedyne studia MBA
dla branży farmaceutycznej
w Polsce.

Absolwenci studiów podyplomowych (MBAPharm.)

Pharmaceutical
Management
Nabywają uprawnienia:
•

Kwalifikacje

wykształcenia

dla

kandydatów

na

członków

organów

nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt
1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania
mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655)

Fakultatywnie moduł dodatkowy
•

Kierownika Podmiotu Leczniczego (Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
odziałalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

•

Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).

Moduły programu (MBAPharm.)

Pharmaceutical
Management
1.

Rynek farmaceutyczny – wprowadzenie

2. Prawo w farmacji
3. Refundacja leków i świadczeń
4. E-farmacja
5. Systemy jakości w farmacji
6. Marketing
7. Badania kliniczne
8. Zarządzanie strategiczne
9. Ład korporacyjny
10. Zarządzanie projektami
11. Zarządzanie talentami i HR
12. Ekonomia menedżerska
13. Etykieta i savoir vivre w biznesie
14. Etyka biznesu i CSR
15. Wykłady specjalne

PAKIET PREMIUM
EXECUTIVE EDUCATION
•

pełnowartościowa licencja Microsoft Office 365

•

nielimitowany dostęp do platformy elearningowej
(z nagraniami video modułów studiów, prezentacji i testów)

•

dostęp do wirtualnej uczelni eHumanum

•

możliwość korzystania z ebooków (biblioteka internetowa)

•

praktyczny zestaw upominkowy

•

powiadomienia SMS

•

dostęp do debat ON-LINE live z ekspertami

•

50% zniżki za równoległy dyplom Doctor of Business Administration (DBA)
lub LL.D, DPH, DPA

•

50% zniżki za równoległy dyplom MBA lub MPA, MPHA, MSc.

•

50% zniżki za równoległy dyplom LL.M (Master of Laws)

•

2900 zł za każdy dodatkowy dyplom wybranych studiów podyplomowych i
uprawnień zawodowych (również dla członków rodziny)

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z pakietu
PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Tryby realizacji studiów
podyplomowych (MBAPharm.)
Stacjonarne:
piątek – sobota lub sobota-niedziela.
Min. 8 zjazdów (1 raz w miesiącu)

Online na żywo:
piątek – sobota lub sobota-niedziela.
Min. 8 zjazdów (1 raz w miesiącu)

IOS – Indywidualna Organizacja Studiów:
materiały video oraz prezentacje na platformie elearningowej
(krótszy i szybszy czas studiowania).
Słuchacz podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu studiów,
w wybranym przez siebie czasie.

Dyplomy ukończenia studiów
podyplomowych (MBAPharm.)
W JĘZYKU POLSKIM:

W JĘZYKU ANGIELSKIM:

•

•

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164

dyplom z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka
Brytania) o nadaniu tytułu MBA.

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów

FAKULTATYWNIE:

wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów

•

podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018

art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie

r. Poz. 1791). - dyplom uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra

kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w

Skarbu Państwa (19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. –

sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem

o zasadach zarzadzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz.

lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia

1182).

specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791).

FAKULTATYWNIE:
•

dyplom uzyskania uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego
(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

•

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie

certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Dobrych Zasad Klinicznych
(GCP).

System opłat za studia
(MBAPharm.)
Liczba wpłat

Wysokość wpłaty

1 wpłata roczna

9900 zł

2 wpłaty półroczne

5200 zł

4 wpłaty kwartalne

2750 zł

Opłata wpisowa: 390 zł- 0 zł do 15 września br.
Opłata rekrutacyjna: 190 zł-0 zł do 15 września br.

OPŁATY DOBROWOLNE (FAKULTATYWNE)
•

Opłata za dodatkowe uprawnienia do kierowania placówkami medycznymi:
1900,00 zł

•

Opłata

dodatkowa

tylko

przy

Indywidualnej

Organizacji

(IOS) i skrócenie czasu studiowania: 1900,00 zł
•

Opłata za Certyfikat Dobrych Zasad Klinicznych (GCP): 1900,00 zł

Studiów

Lista dokumentów i wymagania
dotyczące przyjęcia
Wymagane dokumenty:
1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych - skan licencjatu lub
magisterium (potwierdzony przez Collegium Humanum)
2. Curriculum Vitae
3. Nazwisko, data urodzenia oraz miejsce urodzenia
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy w rekrutacji online
5. Adres siedziby oraz kontakt do osoby upoważnionej.

Rekrutacja na studia MBA będzie odbywać się poprzez specjalny
dedykowany system rekrutacji elektronicznej.

R EK R U TAC JA ONLI NE I O P I S STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

Kontakt

Collegium Humanum
ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Biuro Obsługi
Studiów Podyplomowych
COLLEGIUM HUMANUM

mgr Joanna Gajowiak
Dyrektor Biura Obsługi Studiów Podyplomowych

joanna.gajowiak@humanum.pl
tel. + 48 608 800 467

WWW.HUMANUM.PL
#EDUKACJADLASUKCESU

