Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe
w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
w roku akademickim 2017/2018
„Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia”
Studia 2-semestralne, niestacjonarne, opłata za studia 4400 zł.
Postanowienia ogólne
Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe prowadzone w języku polskim dla obywateli
polskich oraz obywateli innych państw, wymienionych w Art. 43. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r. ze zm.), będzie pomyślny wynik
konkursowego postępowania rekrutacyjnego na kierunek studiów:
§1
1. Dany kierunek studiów podyplomowych będzie utworzony wówczas, jeśli liczba przyjętych osób
będzie wynosiła co najmniej 40.

2. Dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostanie utworzona lista rankingowa.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymagań formalnych.

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego
A. Złożenie aplikacji przez kandydata
1. Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyznaczonym
terminie podanym w Harmonogramie rekrutacji 2017:

a) złożą komplet dokumentów – osobiście lub pocztą
b) wniosą opłatę rekrutacyjną, w wysokości 85 zł na konto bankowe Uczelni
Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytet Medyczny BZ WBK XXXV Oddział Wrocław
35150017931217900099970000 z dopiskiem Studia „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i
personelu ochrony zdrowia”Postępowanie kwalifikacyjne.
§2
Zasady szczegółowe:
Rekrutacja na studia podyplomowe:„Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia”
1. Studia przeznaczone są dla:


osób z wyższym wykształceniem na poziomie min. licencjata,



rzeczników prasowych,



pracowników działów marketingu, sprzedaży, promocji podmiotów leczniczych i
instytucji ochrony zdrowia



kadry zarządzającej różnego szczebla podmiotów leczniczych i instytucji ochrony zdrowia

2. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
wraz z nadaniem tytułu: specjalista komunikacji w ochronie zdrowia.
3. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z
przedmiotów objętych programem kształcenia (30 ECTS) oraz pozytywny wynik egzaminu
końcowego w formie pisemnego testu wiadomości.

B. Warunki przyjęcia na studia
Kandydat na studia podyplomowe winien dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące
dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia (załącznik)
2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. Kserokopia dowodu osobistego w kolorze czarno-białym
4. 2 zdjęcia legitymacyjne
5. Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Dowód wpłaty za I semestr 2200 zł, który należy dostarczyć najpóźniej do 02 września
2017r. Wpłatę należy dokonać na konto Uniwersytet Medyczny BZ WBK XXXV
Oddział Wrocław 35150017931217900099970000 z dopiskiem: Studia Podyplomowe
„Zarządzanie wizerunkiem ochrony zdrowia”
§3
Decyzja o przyjęciu na studia i środki odwoławcze
1.

Decyzję Komisji Rekrutacyjnejo przyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie, za
potwierdzeniem odbioru.

2.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, w sprawie przyjęcia na studia, kandydatowi przysługuje
odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyzji.

3.

Podstawą odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji na studia.

§4
Postępowanie końcowe
1. Dokumenty złożone do Komisji Rekrutacyjnej można odbierać wyłącznie osobiście lub przez
osobę upoważnioną.
2. Odebranie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w dalszym procesie
rekrutacji.
3. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna sporządza w dwóch
egzemplarzach sprawozdanie z przebiegu rekrutacji, z których jeden przekazuje Dziekanowi
WNoZ.
4. Szczegółowe informacje, dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018, można
uzyskać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, przy ul. Bartla 5, tel. 71 /784-18-57 oraz na
stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
www.umed.wroc.pl - Studium Kształcenia Podyplomowego .

