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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Zdrowie Publiczne 

Profil kształcenia  X  ogólnoakademicki    □  praktyczny  

Nazwa jednostki realizującej 

przedmiot: 
Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii 

Kontakt (tel./email): 85 748 55 59; higienaerg@umb.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska  

Osoba(y) prowadząca(e) dr n. med. Michalina Krzyżak 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 

Epidemiologia – znajomość metodologii badań epidemiologicznych. 

Organizacja ochrony zdrowia – znajomość założeń organizacyjnych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w 

Polsce 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)     II stopnia (magisterskie) X 

 

Rodzaj studiów:  X stacjonarne     niestacjonarne  

Rok studiów I  II X  III  □          Semestr studiów: 1   2     3  x4  □  5  □   6  □ 

Nazwa przedmiotu:  SZACOWANIE POTRZEB ZDROWOTNYCH ECTS  2 

Typ modułu/przedmiotu:  Obowiązkowy  X   fakultatywny □ 

Język wykładowy:  polski   X     obcy   □ 

Miejsce realizacji: 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZHEiE - w warunkach symulujących stanowisko pracy. 

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

Wykład  5 godz. 

Seminarium 5 godz. 

Ćwiczenia  20 godz. 

Samokształcenie 20 godz. 

mailto:higienaerg@umb.edu.pl


 

RAZEM  50 godz. 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 
 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest realizacja efektów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących przedmiotu. W wyniku 

realizacji przedmiotu student uzyska wiedzę z zakresu metod szacowania potrzeb zdrowotnych populacji na podstawie dostępnych 

danych demograficznych, epidemiologicznych oraz dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Posiądzie umiejętności 

stosowania metod szacowania potrzeb zdrowotnych w określonej populacji oraz opracowani pisemnego raportu dotyczącego stanu 

zdrowia populacji i szacowania potrzeb zdrowotnych. 

Metody dydaktyczne 

 

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

ćwiczenia – praca w grupach, praca z wykorzystaniem baz danych zawierających dane demograficzne, 

epidemiologiczne, dotyczące organizacji i infrastruktury systemu ochrony zdrowia niezbędnych do opracowania analiz 

dotyczących szacowania potrzeb zdrowotnych. 

Narzędzia 

dydaktyczne 

komputer, internetowe bazy danych, praca w warunkach symulujących stanowisko pracy 

 

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia  

 

Student, który zaliczy przedmiot wie/umie/potrafi:  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych 

efektów kształcenia:  

Forma zajęć 

dydaktyczny

ch* wpisz 

symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące**  

WIEDZA 

 

P-W01 Zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń 

zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób. 
K_W02 

pisemna, ustna informacja 

zwrotna 

pisemne kolokwium W 

P-W02 Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie 

ochrony zdrowia w obszarze gromadzenia danych, nadzoru 

i planowania.  
K_W19 

pisemna, ustna informacja 

zwrotna 

pisemne kolokwium W 

P-W03 Posiada wiedzę o źródłach informacji profesjonalnej w 

ochronie zdrowia w Polsce. 
K_W27 

pisemna, ustna informacja 

zwrotna 

pisemne kolokwium W, Ć 

P-W04 Posiada wiedzę o zasadach konstruowania i pisania 

raportów dotyczących stanu zdrowia ludności. 
K_W33 

pisemna, ustna informacja 

zwrotna 

pisemne kolokwium W, Ć 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

P-U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

integrować informację z różnych źródeł oraz formułować 

na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i 

problemów zdrowotnych określonej zbiorowości 

K_U05 

Ocena zadań wykonanych 

podczas ćwiczeń 

dotyczących wyszukiwania, 

prezentowania, 

Ocena zaliczeniowej 

pracy końcowej 

(raport dotyczący 

stanu zdrowia i 

Ć 



 

analizowania danych 

niezbędnych do szacowania 

potrzeb zdrowotnych.  

szacowania potrzeb 

zdrowotnych 

populacji. 

P-U02 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

ekspertyz, raportów z zakresu stanu zdrowia społeczeństwa 
K_U16 

Ocena zadań wykonanych 

podczas ćwiczeń 

dotyczących wyszukiwania, 

prezentowania, 

analizowania danych 

niezbędnych do szacowania 

potrzeb zdrowotnych. 

Ocena zaliczeniowej 

pracy końcowej 

(raport dotyczący 

stanu zdrowia i 

szacowania potrzeb 

zdrowotnych 

populacji. 

Ć 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

P-K01 Potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i 

szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także 

wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących 

przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych 

rozwiązań  

K_K09 

Obserwacja studenta 

podczas zajęć 

wymagających wiedzy i 

umiejętności. 

Przedłużona 

obserwacja studenta 

podczas zajęć, 

samoocena i ocena 

innych. 

Ć 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  

 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów) 

 

Udział w wykładach (wg planu studiów) 5 godz. 

Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów) 5 godz. 

Udział w seminariach (wg planu studiów) 20 godz. 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (udział nieobowiązkowy) (2) 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) 

(wg planu studiów) 
30 godz. (+2) 

 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta) 

 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 5 godz. 

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. 10 godz. 



 

Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

50 godz. 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  2 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji – podstawa planowania działań w zdrowiu publicznym. 1 godz. 

2. Pojęcie potrzeb zdrowotnych. Metody szacowania potrzeb zdrowotnych. 2 godz. 

3. Źródła informacji niezbędne do szacowania potrzeb zdrowotnych. 2 godz. 

SEMINARIA 1. Analiza aktów prawnych, wytycznych i strategii dotyczących potrzeb zdrowotnych w Polsce. 2 godz. 

2. Zasady konstruowania raportów dotyczących stanu zdrowia populacji i szacowania potrzeb zdrowotnych 2 godz. 

3. Analiza aktualnej sytuacji demograficznej i epidemiologicznej w Polsce. 1 godz. 

  

 1. Zakres danych demograficznych i epidemiologicznych niezbędnych do szacowania potrzeb 

zdrowotnych. 

3 godz. 

2. Zakres danych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia niezbędnych do szacowania 

potrzeb zdrowotnych. 

3 godz. 

3. Gromadzenie, opracowanie i interpretacja danych demograficznych niezbędnych do szacowna potrzeb 

zdrowotnych. 

3 godz. 

4. Gromadzenie, opracowanie i interpretacja danych epidemiologicznych niezbędnych do szacowna 

potrzeb zdrowotnych.  

3 godz. 

5. Gromadzenie, opracowanie i interpretacja danych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia niezbędnych do szacowna potrzeb zdrowotnych populacji.  

3 godz. 

6. Gromadzenie, opracowanie i interpretacja danych socjo-ekonomicznych niezbędnych do szacowna 

potrzeb zdrowotnych.  

3 godz. 

7. Analiza zasobów systemu ochrony zdrowia w Polsce.  2 godz. 

Samokształcenie Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 5 godz. 

  

Wykonanie projektu (raportu dotyczącego potrzeb zdrowotnych populacji podległej określonej jednostce 

samorządu terytorialnego). 

10 godz. 

Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu 5 godz. 

LITERATURA PODSTAWOWA Wojtyniak B., Goryński P., Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. NIZP-PZH, Warszawa 2012. 



 

 Topór-Mądry R: Szacowanie potrzeb zdrowotnych. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Kraków 

2002. 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

Bzdęga J, Gębska –Kuczerowska A: Epidemiologia w zdrowiu publicznym. PZWL Lublin 2010. 

Ministerstwo Zdrowia: Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Warszawa, 

lipiec 2015. 

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 

 

NA OCENĘ 5 

P-W01-04 Student uzyskał minimum 

60% punktów z: testów 

wiedzy, pisemnej, ustnej 

informacji zwrotnej. 

Student uzyskał 

minimum 70% punktów 

z: testów wiedzy, 

pisemnej, ustnej 

informacji zwrotnej. 

Student uzyskał 

minimum 80% punktów 

z: testów wiedzy, 

pisemnej, ustnej 

informacji zwrotnej. 

Student uzyskał 

minimum 90% punktów 

z: testów wiedzy, 

pisemnej, ustnej 

informacji zwrotnej. 

Student uzyskał minimum 

95% punktów z: testów 

wiedzy, pisemnej, ustnej 

informacji zwrotnej. 

P-U01-03 

 

Student uzyskał minimum 

60% punktów z: 

sprawdzianów umiejętności w 

trakcie ćwiczeń oraz pracy 

końcowej. 

Student uzyskał 

minimum 70% punktów 

z: sprawdzianów 

umiejętności w trakcie 

ćwiczeń oraz pracy 

końcowej. 

Student uzyskał 

minimum 80% punktów 

z: sprawdzianów 

umiejętności w trakcie 

ćwiczeń oraz pracy 

końcowej. 

Student uzyskał 

minimum 90% punktów 

z: sprawdzianów 

umiejętności w trakcie 

ćwiczeń oraz pracy 

końcowej.. 

Student uzyskał minimum 

95% punktów z: 

sprawdzianów umiejętności 

w trakcie ćwiczeń oraz 

pracy końcowej. 

P-K01 

 

 

 

 

Student potrafi formułować 

przejrzyste i szczegółowe 

wypowiedzi ustne i pisemne, a 

także wyjaśniać swoje 

stanowisko w sprawach 

będących przedmiotem 

dyskusji, rozważając zalety i 

wady różnych rozwiązań w 

stopniu minimalnym, ale 

wystarczającym do zaliczenia. 

 

Student potrafi 

formułować przejrzyste 

i szczegółowe 

wypowiedzi ustne i 

pisemne, a także 

wyjaśniać swoje 

stanowisko w sprawach 

będących przedmiotem 

dyskusji, rozważając 

zalety i wady różnych 

rozwiązań w stopniu 

minimalnym, ale 

wystarczającym do 

zaliczenia i rokującym 

na dalszy rozwój.  

 Student potrafi 

formułować przejrzyste 

i szczegółowe 

wypowiedzi ustne i 

pisemne, a także 

wyjaśniać swoje 

stanowisko w sprawach 

będących przedmiotem 

dyskusji, rozważając 

zalety i wady różnych 

rozwiązań w stopniu 

świadczącym o dobrym 

zrozumieniu treści 

kształcenia.  

 

Student potrafi 

formułować przejrzyste 

i szczegółowe 

wypowiedzi ustne i 

pisemne, a także 

wyjaśniać swoje 

stanowisko w sprawach 

będących przedmiotem 

dyskusji, rozważając 

zalety i wady różnych 

rozwiązań w stopniu 

świadczącym o ponad 

dobrym zrozumieniu 

treści kształcenia i ich 

internalizacji.  

Student potrafi formułować 

przejrzyste i szczegółowe 

wypowiedzi ustne i 

pisemne, a także wyjaśniać 

swoje stanowisko w 

sprawach będących 

przedmiotem dyskusji, 

rozważając zalety i wady 

różnych rozwiązań w 

stopniu 

świadczącym o bardzo 

dobrym zrozumieniu treści 

kształcenia i ich 

internalizacji. 



 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU szczegółowe: 

Dopuszczenie do egzaminu końcowego przedmiotu związane jest z uzyskaniem minimum stopnia 3,0 (dostateczny) w każdym z trzech efektów: wiedza, 

umiejętności, kompetencje uzyskanych podczas zajęć przewidywanych programem. 

Egzamin końcowy przedmiotu składa się z końcowego sprawdzianu pisemnego (test wiedzy - weryfikującego wiedzę) oraz części ustnej (omówienie 

przygotowanego przez studenta raportu dotyczącego oceny stanu zdrowia i  szacowania potrzeb na poziomie województwa – weryfikujące umiejętności oraz 

kompetencje). Uzyskanie zaliczenia egzaminu końcowego wymaga uzyskania minimum stopnia 3,0 (dostateczny) z zakresu wiedzy (wg kryteriów jak wyżej) i 

umiejętności (wg kryteriów jak wyżej) oraz kompetencji (wg kryteriów jak wyżej). Na ocenę końcową wiedzy, umiejętności i kompetencji wlicza się ocenę z zajęć i 

wyniki z egzaminu w proporcji: 50%/50%. 

Ostateczna ocena końcowa z przedmiotu jest średnią uzyskaną z efektów: wiedzy (ocena z zajęć i egzaminu), umiejętności (ocena z zajęć i egzaminu) i 

kompetencji (ocena z zajęć i egzaminu). 

W ramach poszczególnych części ćwiczeniowych przedmiotu studenta obowiązuje: 

 wykazanie się wiedzą (w teście wiedzy) ocenianą wg kryteriów jak wyżej, 

 wykazaniem się umiejętnościami podczas realizacji zadań dotyczących tworzenia raportów dotyczących oceny stanu zdrowia (wg kryteriów jak 

wyżej). 

 W trakcie ćwiczeń student jest oceniany w zakresie jego kompetencji (wg kryteriów jak wyżej). 

WARUNKIEM  UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU JEST: 

SIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA   I: 

x  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 

□   zaliczenie  
 

Data opracowania programu: 23.09.2019 r. Program opracował: dr n. med. Michalina Krzyżak 

 


