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Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek
Profil kształcenia

ZDROWIE PUBLICZNE
■ ogólnoakademicki □ praktyczny □ inny jaki……………………………………….

Nazwa jednostki realizującej
przedmiot:
Kontakt (tel./email):

Zakłada Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
Osoby prowadzące
Przedmioty wprowadzające wraz z
wymaganiami wstępnymi
Poziom studiów:

Dr hab. Adam Górski
Dr n. prawnych Michał Łuksza,
Podstawy zdrowia publicznego, podstawy ekonomiki zdrowia, organizacja ochrony zdrowia

Rodzaj studiów:

stacjonarne □ niestacjonarne ■

Rok studiów

I □

Nazwa przedmiotu:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ty przedmiotu:
Rodzaj przedmiotu:
Język wykładowy:
Miejsce realizacji :

Obowiązkowy ■ fakultatywny □
Kształcenia ogólnego ■ podstawowy
□ kierunkowy/profilowy
polski ■ obcy □
ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Nie dotyczy

(85) 686 50 55

I stopnia (licencjackie) □ II stopnia (magisterskie) ■

II ■

PRAKTYK ZAWODOWYCH
FORMA KSZTAŁCENIA
Wykład
Seminarium

Liczba godzin
10
10

Semestr studiów:

1 □ 2 □
ECTS
2

Nie dotyczy

3 □

4 ■

Kod modułu

ZP-2-S-A-USPOŁ

□ inny…………………………………□

Ćwiczenia
Samokształcenie
Laboratorium
E-learning
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Inne ……………………
RAZEM
Założenia i cel
przedmiotu:

Opis
przedmiotu:

Metody dydaktyczne
Narzędzia
dydaktyczne

5
50
75
Student powinien posiąść rozszerzoną wiedzę z zakresu organizacji systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz zakresu
podmiotowego i przedmiotowego ubezpieczeń. Student powinien nabyć umiejętność interpretacji sytuacji ubezpieczeniowych.
Student powinien nabyć kompetencje samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając
z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów
w tematyce ubezpieczeń społecznych.
Wykład, studium przypadku, dyskusja, praca z tekstem, burza mózgów, prelekcja, pokaz z objaśnieniem
rzutnik multimedialny

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,
METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ.
Symbol i numer Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:
przedmiotowego
efektu kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia

Metody weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów
kształcenia:
Formujące
***

Forma zajęć
dydaktycznych*
wpisz symbol

Podsumowujące*
*

WIEDZA

P-W01
P-W02

Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i finansowania systemu K_W04
ubezpieczeń społecznych w Polsce
Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawnoekonomicznych w aspekcie funkcjonowania systemu ubezpieczeń
K_W05
społecznych i podmiotów w nim działających
UMIEJĘTNOŚCI

Wejściówki na
ćwiczeniach,
ocena
przygotowania
do zajęć

Kolokwium
opisowe

W, S, Ćw.

P-U01

Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej

K_U04

P-U02

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy na temat sytuacji ubezpieczeniowych

K_U05

S, Ćw

Wejściówki na
ćwiczeniach,
rozwiązywanie
zadań

Kolokwium
praktyczne

Obserwacja
pracy studenta
na seminariach i
ćwiczeniach

Przedłużona
S, Ćw.
obserwacja
przez
nauczyciela
prowadzącego w
trakcie zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY

P-K01

Posiada zdolność formułowania przejrzystych i szczegółowych
wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także wyjaśniania swojego
stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając
zalety i wady różnych rozwiązań

K-K09

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)
Forma nakładu pracy studenta

Obciążenie studenta (h)

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
Udział w wykładach (wg planu studiów)
Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)
Udział w seminariach (wg planu studiów)

10
5
10
(+2)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia
praktyczne) (wg planu studiów)

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

Samodzielne przygotowanie do seminariów
Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd. …………
Przygotowanie do zajęć praktycznych
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i udział w egzaminie
Sumaryczne obciążenie pracy studenta
Godziny ogółem

10
10
10
20
75

2

Punkty ECTS za przedmiot
TREŚCI PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:

Liczba godzin

WYKŁAD

SEMINARIUM

ĆWICZENIA

LITERATURA

1) System ubezpieczeń społecznych. P-W01, P-W02
3
2) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa. P-W01, P-W02
2
3) Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego. P-W01, P-W02
2
4) System Emerytalny w Polsce. P-W01, P-W02
3
1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Państw członkowskich UE/EOG. P-U01, P-W01
2
2) Świadczenia rodzinne z budżetu Państwa. P-U01, P-W01, P-W02
2
3) Praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze- orzecznictwo. P-U01, P-U02, P-W01, P-W02
2
4) Niepełnosprawność-orzecznictwo o niepełnosprawności. P-U01, P-U02, P-W01, P-W02
2
5) Świadczenia i zasiłki przedemerytalne. P-U01, P-W01, P-W02.
2
1) Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa oraz w związku z wypadkiem przy pracy- studia przypadków. P2
U01, P-K01
2) Należne świadczenia z ubezpieczenia rentowego-studia przypadków. P-U01, P-K01
2
3) Emerytury wg tzw. „starych” i „nowych zasad”- studia przypadków. P-U01, P-K01
1
1)
Jędrasik-Jankowska
I:
Pojęcia
i
konstrukcje
prawne
ubezpieczenia
społecznego,
Warszawa,
2014.
PODSTAWOWA
2) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn.
zm.).
3) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr
162 poz. 1118 z późn zm.).
4) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (Dz. U. 1999 nr 60 poz. 636 z późn. zm.).
5) Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn. zm).
6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.).
UZUPEŁNIAJĄCA 1) Kuźniar J. (red. nauk.), Meritum ubezpieczenia społeczne 2014, Meritum Wolters Kluwer, Warszawa, 2014.

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę)
NA OCENĘ 3
NA OCENĘ 3,5
NA OCENĘ 4
NA OCENĘ 4,5
NA OCENĘ 5

EFEKTY
KSZTAŁCENIA
P-W01
Student uzyskał 60%P-W02
67% punktów z
kolokwium pisemnego
oraz ze sprawdzianów
wiedzy w trakcie
ćwiczeń
P-U01
Student uzyskał 60%P-U02
67% punktów z
kolokwium
praktycznego oraz ze
sprawdzianów
umiejętności w trakcie
ćwiczeń
P-K01
Student osiągnął efekt w
stopniu minimalnym, ale
wystarczającym do
zaliczenia

Student uzyskał 68%-77%
punktów z kolokwium
pisemnego oraz ze
sprawdzianów wiedzy w
trakcie ćwiczeń

Student uzyskał 78%-85%
punktów z kolokwium
pisemnego oraz ze
sprawdzianów wiedzy w
trakcie ćwiczeń

Student uzyskał 86%-95%
punktów z kolokwium
pisemnego oraz ze
sprawdzianów wiedzy w
trakcie ćwiczeń

Student uzyskał co
najmniej 96% punktów z
kolokwium pisemnego oraz
ze sprawdzianów wiedzy w
trakcie ćwiczeń

Student uzyskał 68%-77%
punktów z kolokwium
praktycznego oraz ze
sprawdzianów
umiejętności w trakcie
ćwiczeń

Student uzyskał 78%-85%
punktów z kolokwium
praktycznego oraz ze
sprawdzianów umiejętności
w trakcie ćwiczeń

Student uzyskał 86%-95%
punktów z kolokwium
pisemnego oraz ze
sprawdzianów wiedzy w
trakcie ćwiczeń

Student uzyskał co
najmniej 96% punktów z
kolokwium pisemnego oraz
ze sprawdzianów wiedzy w
trakcie ćwiczeń

Student osiągnął efekt w
Student osiągnął efekty w
Student osiągnął efekty w
Student osiągnął efekt w
stopniu minimalnym, ale
stopniu świadczącym o
stopniu świadczącym o
stopniu optymalnym
wystarczającym do
dobrym zrozumieniu treści
dobrym i rokującym na
świadczonym o pełnym
zaliczenia i rokującym
kształenia
dalszy rozwój zrozumieniu
zrozumieniu treści
dalszy rozwój
treści kształenia
kształcenia
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
 Dopuszczenie do zaliczenia końcowego przedmiotu związane jest z uzyskaniem minimum stopnia dostatecznego w każdym z trzech efektów: wiedza,
umiejętności, kompetencje uzyskanych podczas zajęć przewidywanych programem, wg kryteriów jak wyżej. Jeśli student uzyska na zajęciach średnią z trzech
ww efektów równą lub powyżej 4,5 otrzymuje za jego zgodą automatyczne zaliczenie przedmiotu.


Pozostali studenci przystępują do zaliczenia końcowego przedmiotu. Zaliczenie końcowe z przedmiotu ma formę pisemną obejmującą test wiedzy
wielokrotnego wyboru (sprawdzian wiedzy) oraz zadania praktyczne do rozwiązania przez studenta (sprawdzian umiejętności). Uzyskanie zaliczenia
końcowego wymaga zdobycia minimum stopnia dostatecznego z zakresu wiedzy (wg kryteriów jak wyżej) i umiejętności (wg kryteriów jak wyżej).



W ramach poszczególnych części seminaryjnych przedmiotu, studenta obowiązuje:
-wykazanie się wiedzą w trakcie zajęć (ocenianą wg kryteriów jak wyżej),
-wykazanie się umiejętnościami w trakcie zajęć (ocenianą wg kryteriów jak wyżej),



W ramach poszczególnych części ćwiczeniowych przedmiotu studenta obowiązuje:
-wykazanie się wiedzą w trakcie zajęć (ocenianą wg kryteriów jak wyżej),
-wykazanie się umiejętnościami w trakcie zajęć (ocenianą wg kryteriów jak wyżej),

W trakcie seminariów i ćwiczeń student jest oceniany w zakresie jego kompetencji (wg kryteriów jak wyżej).
 Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić oraz uzgodnić z prowadzącym formę ich zaliczenia
OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I
□ pozytywny wynik końcowego egzaminu
□ egzamin teoretyczny pisemny
□ egzamin teoretyczny ustny
□ egzamin praktyczny
■ zaliczenie
Oświadczenie i podpis prowadzącego zajęcia
Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy
/współpracy wynikającej z umowy cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe
Data: ………………………………………………….
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA
………………………………………………………………………………………………………….

Data sporządzenia sylabusa
AKCEPTACJA DZIEKANA WYDZIAŁU
Data……………………………………………

……………………………………………………………….

